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Изменение  1 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Член 174 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) предвижда, че за да засили 

своето икономическо, социално и 

териториално сближаване, Съюзът 

трябва да си поставя за цел да намали 

разликата между нивата на развитие на 

различните региони и изоставането на 

най-малко облагодетелстваните региони 

или острови, и че специално внимание 

трябва да се отделя на селските райони, 

районите, засегнати от индустриалния 

преход, и регионите, които са засегнати 

от сериозни и постоянни 

неблагоприятни природни или 

демографски условия. Член 175 от 

ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя 

осъществяването на тези цели чрез 

действията, които предприема 

посредством Европейския фонд за 

ориентиране и гарантиране на селското 

стопанство – секция „Ориентиране“, 

Европейския социален фонд, 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейската инвестиционна 

банка и други съществуващи финансови 

инструменти. Член 322, параграф 1, 

буква а) от ДФЕС съдържа правното 

основание за приемане на финансови 

норми, които определят реда и 

условията за установяване и изпълнение 

на бюджета, както и за представяне и 

проверка на годишните отчети, както и 

за контрола върху отговорността на 

финансовите оператори. 

(1) Член 174 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) предвижда, че за да засили 

своето икономическо, социално и 

териториално сближаване, Съюзът 

трябва да си поставя за цел да намали 

разликата между нивата на развитие на 

различните региони и изоставането на 

най-малко облагодетелстваните региони 

или острови, и че специално внимание 

трябва да се отделя на селските райони, 

районите, засегнати от индустриалния 

преход, и регионите, които са засегнати 

от сериозни и постоянни природни или 

демографски затруднения. Член 175 от 

ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя 

осъществяването на тези цели чрез 

действията, които предприема 

посредством Европейския фонд за 

ориентиране и гарантиране на селското 

стопанство – секция „Ориентиране“, 

Европейския социален фонд, 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейската инвестиционна 

банка и други съществуващи финансови 

инструменти. Член 322, параграф 1, 

буква а) от ДФЕС съдържа правното 

основание за приемане на финансови 

норми, които определят реда и 

условията за установяване и изпълнение 

на бюджета, както и за представяне и 

проверка на годишните отчети, както и 

за контрола върху отговорността на 

финансовите оператори. 

Or. fr 
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Изменение  2 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Най-отдалечените региони и 

северните региони с много ниска 

гъстота на населението следва да се 

ползват от специални мерки и от 

допълнително финансиране съгласно 

член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол 

№ 6 към Акта за присъединяване от 

1994 г. 

(4) Най-отдалечените региони, 

които са особено 

необлагодетелствани поради 

географското си положение и 

повишената честота на природни 

бедствия, и северните региони с много 

ниска гъстота на населението следва да 

се ползват от специални мерки и от 

допълнително финансиране съгласно 

член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол 

№ 6 към Акта за присъединяване от 

1994 г. 

Or. fr 

 

Изменение  3 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) При изпълнението на фондовете 

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 и 

задълженията по силата на Конвенцията 

на ООН за правата на хората с 

увреждания и да осигурят достъпност 

съгласно член 9 от нея и съгласно 

(5) При изпълнението на фондовете 

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 се приканват да 

спазват и задълженията по силата на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания и да осигурят 

достъпност съгласно член 9 от нея и 
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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 фондовете 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 на Съюза, 

определени в членове 107 и 108 от 

ДФЕС. 

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, независимо дали тази 

сегрегация се основава на реални или 

предполагаеми разлики. Целите на 

фондовете 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 на Съюза, определени в 

членове 107 и 108 от ДФЕС. 

Or. fr 

 

Изменение  4 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) При привеждането на фондовете 

в действие следва да се съблюдават 

хоризонталните принципи, изложени в 

(5) При привеждането на фондовете 

в действие следва да се съблюдават 

хоризонталните принципи, изложени в 



 

PE627.600v02-00 6/48 AM\1162477BG.docx 

BG 

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 и 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 към премахване на 

неравенствата и насърчаване на 

равенството между мъжете и жените и 

интегриране на перспективата за 

равенството между половете, както и 

борбата срещу дискриминацията, 

основана на пол, раса или етнически 

произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация. Фондовете не следва да 

подпомагат действия, които допринасят 

за каквато и да било форма на 

сегрегация. Целите на фондовете 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 на Съюза за държавна помощ, 

определени в членове 107 и 108 от 

ДФЕС. 

членове 2 и 3 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС) и в членове 7 – 

11 от ДФЕС, включително принципите 

на субсидиарност и пропорционалност, 

посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 

предвид и 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 към премахване на 

неравенствата и насърчаване на 

равенството между мъжете и жените и 

интегриране на перспективата за 

равенството между половете, както и 

борбата срещу дискриминацията, 

основана на пол, раса или етнически 

произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация. Фондовете не следва да 

подпомагат действия, които допринасят 

за каквато и да било форма на 

сегрегация. Целите на фондовете 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 на Съюза за държавна помощ, 

определени в членове 107 и 108 от 

ДФЕС. 

Or. en 
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Изменение  5 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Когато е определен срок за 

предприемането от страна на Комисията 

на действия спрямо държавите членки, 

Комисията следва навременно и 

ефикасно да взема предвид всичката 

необходима информация и документи. 

Когато представените от държавите 

членки данни са непълни или не 

съответстват на изискванията на 

настоящия регламент и регламентите за 

отделните фондове, като по този начин 

не позволяват Комисията да предприеме 

информирани действия, срокът следва 

да бъде спрян, докато държавите членки 

не постигнат съответствие с 

нормативните изисквания. 

(7) Когато е определен срок за 

предприемането от страна на Комисията 

на действия спрямо държавите членки, 

Комисията следва навременно и 

ефикасно да взема предвид всичката 

необходима информация и документи. 

Когато представените от държавите 

членки данни са непълни или не 

съответстват на изискванията на 

настоящия регламент и регламентите за 

отделните фондове, като по този начин 

не позволяват Комисията да предприеме 

информирани действия, срокът следва 

да бъде спрян, докато държавите членки 

не са в състояние да постигнат 

съответствие с нормативните 

изисквания. 

Or. fr 

 

Изменение  6 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) За да дадат принос за 

осъществяването на приоритетите на 

Съюза, фондове следва да съсредоточат 

подпомагането си върху ограничен брой 

общи стратегически цели в съответствие 

със специфичната мисия на всеки 

отделен фонд съгласно техните 

намиращи основание в Договорите 

цели. Стратегическите цели за ФУМИ, 

ФВС и ИУГВ следва да бъдат 

определени в съответните регламенти за 

(8) За да дадат принос за 

осъществяването на приоритетите на 

Съюза и да позволят 

осъществяването на равнопоставени 

и ефективни дейности, фондове 

следва да съсредоточат подпомагането 

си върху ограничен брой общи 

стратегически цели в съответствие със 

специфичната мисия на всеки отделен 

фонд съгласно техните намиращи 

основание в Договорите цели. 
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отделните фондове. Стратегическите цели за ФУМИ, ФВС и 

ИУГВ следва да бъдат определени в 

съответните регламенти за отделните 

фондове. 

Or. fr 

 

Изменение  7 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) 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. 

(9) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

и с оглед на приноса за 

финансирането на необходимите 

действия на равнището на ЕС, на 

национално и на местно равнище за 

изпълнение на 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 

минимум 30% от бюджета на ЕС в 

подкрепа на целите, свързани с климата. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, Анели Ятенмяки, 

Фредерик Рийс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

(9) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно целите на Съюза в областта 
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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. 

на климата и 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 30% от 

бюджета на ЕС в подкрепа на целите, 

свързани с климата. 

Or. en 

 

Изменение  9 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Съгласно препоръките 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 смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяване към него, като 

предварително се конкретизират 

посредством всички процеси на 

програмиране и планиране, вместо да 

бъдат предмет на обикновено 

последващо регистриране. 

Or. en 

 

Изменение  10 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) На равнището на Съюза 

европейският семестър за координация 

на икономическите политики е рамката, 

чрез която се определят националните 

приоритети в областта на реформите и 

се наблюдава тяхното изпълнение. 

Държавите членки разработват свои 

собствени национални многогодишни 

инвестиционни стратегии в подкрепа на 

тези приоритети за реформи. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин за 

описване и координиране на 

приоритетните инвестиционни проекти, 

които да бъдат подкрепени с 

национално финансиране и 

финансиране от Съюза. Те следва също 

да спомогнат финансирането от Съюза 

да се използва по съгласуван начин и за 

постигане на максимална добавена 

стойност от финансовата подкрепа, 

която ще бъде получена по-конкретно 

от фондовете, Европейската функция за 

стабилизиране на инвестициите и 

InvestEU. 

(12) На равнището на Съюза 

европейският семестър за координация 

на икономическите политики е рамката, 

чрез която се определят националните 

приоритети в областта на реформите и 

се наблюдава тяхното изпълнение. 

Държавите членки разработват свои 

собствени национални многогодишни 

инвестиционни стратегии в подкрепа на 

тези приоритети за реформи. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин за 

описване и координиране на 

приоритетните инвестиционни проекти, 

които да бъдат подкрепени с 

национално финансиране и 

финансиране от Съюза, и за избягване 

на всякакво противоречие с 

приоритетите на Съюза, в т.ч. 

поетите от Съюза ангажименти за 

прилагане на Парижкото 

споразумение. Те следва също да 

спомогнат финансирането от Съюза да 

се използва по съгласуван начин и за 

постигане на максимална добавена 

стойност от финансовата подкрепа, 

която ще бъде получена по-конкретно 

от фондовете, Европейската функция за 

стабилизиране на инвестициите и 

InvestEU. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, Анели Ятенмяки, 

Фредерик Рийс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) На равнището на Съюза (12) На равнището на Съюза 



 

AM\1162477BG.docx 11/48 PE627.600v02-00 

 BG 

европейският семестър за координация 

на икономическите политики е рамката, 

чрез която се определят националните 

приоритети в областта на реформите и 

се наблюдава тяхното изпълнение. 

Държавите членки разработват свои 

собствени национални многогодишни 

инвестиционни стратегии в подкрепа на 

тези приоритети за реформи. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин за 

описване и координиране на 

приоритетните инвестиционни проекти, 

които да бъдат подкрепени с 

национално финансиране и 

финансиране от Съюза. Те следва също 

да спомогнат финансирането от Съюза 

да се използва по съгласуван начин и за 

постигане на максимална добавена 

стойност от финансовата подкрепа, 

която ще бъде получена по-конкретно 

от фондовете, Европейската функция за 

стабилизиране на инвестициите и 

InvestEU. 

европейският семестър за координация 

на икономическите политики е рамката, 

чрез която се определят националните 

приоритети в областта на реформите и 

се наблюдава тяхното изпълнение. 

Държавите членки разработват свои 

собствени национални многогодишни 

инвестиционни стратегии в подкрепа на 

тези приоритети за реформи. Тези 

стратегии трябва да се представят 

заедно с годишните национални 

програми за реформи като начин за 

описване и координиране на 

приоритетните инвестиционни проекти, 

които да бъдат подкрепени с 

национално финансиране и 

финансиране от Съюза. Те следва също 

да спомогнат финансирането от Съюза 

да се използва по съгласуван начин за 

постепенно спиране на вредните за 

околната среда субсидии и за 

постигане на максимална добавена 

стойност от финансовата подкрепа, 

която ще бъде получена по-конкретно 

от фондовете, Европейската функция за 

стабилизиране на инвестициите и 

InvestEU. 

Or. en 

 

Изменение  12 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) При изготвянето на програмите 

си и определянето на нуждите от 

финансови средства за инвестиции в 

нисковъглеродни технологии държавите 

членки следва да вземат предвид 

съдържанието на своите проекти за 

национални планове в областта на 

енергетиката и климата, които предстои 

да се разработят съгласно Регламента 

(14) При изготвянето на програмите 

си и най-вече при определянето на 

нуждите от финансови средства за 

инвестиции в нисковъглеродни 

технологии, необходими за 

постигането на целите на 

Парижкото споразумение, държавите 

членки следва да демонстрират как 

те са съобразени със съдържанието на 
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относно управлението на Енергийния 

съюз14, както и резултата от процеса на 

даване на препоръките на Съюза по 

отношение на тези планове. 

техните интегрирани национални 

планове в областта на енергетиката и 

климата, които предстои да се 

разработят съгласно Регламента относно 

управлението на Енергийния съюз14, 

както и с резултата от процеса на даване 

на препоръките на Съюза по отношение 

на тези планове. През програмния 

период 2021 – 2027 г. държавите 

членки следва редовно да представят 

на мониторинговия комитет и на 

Комисията напредъка в изпълнението 

на програмите, свързани с техните 

интегрирани национални планове в 

областта на енергетиката и 

климата. В рамките на междинен 

преглед държавите членки следва, 

наред с други елементи, да обмислят 

необходимостта от промени в 

програмите с цел справяне с 

евентуални недостатъци в 

изпълнението и за увеличаване на 

приноса на фондовете към 

изпълнението на политиките и 

мерките, указани в техните 

интегрирани национални планове в 

областта на енергетиката и 

климата. 

__________________ __________________ 

14 [Регламент относно управлението на 

Енергийния съюз, за изменение на 

Директива 94/22/ЕО, Директива 

98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, 

Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент 

(ЕО) № 715/2009, Директива 

2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на 

Съвета, Директива 2010/31/ЕС, 

Директива 2012/27/ЕС, Директива 

2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 

на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

14 [Регламент относно управлението на 

Енергийния съюз, за изменение на 

Директива 94/22/ЕО, Директива 

98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, 

Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент 

(ЕО) № 715/2009, Директива 

2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на 

Съвета, Директива 2010/31/ЕС, 

Директива 2012/27/ЕС, Директива 

2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 

на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 

2016/0375 (COD)]. 

Or. en 
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Изменение  13 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Споразумението за партньорство, 

изготвено от всяка държава членка, 

следва да бъде стратегически документ, 

направляващ преговорите между 

Комисията и съответната държава 

членка относно изготвянето на 

програмите. С цел намаляване на 

административната тежест по време на 

програмния период следва да не е 

необходимо да се изменят 

споразуменията за партньорство. За да 

се улесни планирането и да се избягва 

припокриване на съдържанието в 

програмните документи, 

споразуменията за партньорство могат 

да бъдат включени в програмите. 

(15) Споразумението за партньорство, 

изготвено от всяка държава членка, 

следва да бъде стратегически документ, 

направляващ преговорите между 

Комисията и съответната държава 

членка относно изготвянето на 

програмите. С цел намаляване на 

административната тежест, която вече 

е особено голяма, по време на 

програмния период следва да не е 

необходимо да се изменят 

споразуменията за партньорство. За да 

се улесни планирането и да се избягва 

припокриване на съдържанието в 

програмните документи, 

споразуменията за партньорство могат 

да бъдат включени в програмите. 

Or. fr 

 

Изменение  14 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Държавата членка следва да 

проведе междинен преглед на всяка от 

програмите, подпомагани от ЕФРР, 

ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 

преглед следва да осигури пълноценно 

коригиране на програмите въз основа на 

качеството на изпълнението им, както и 

възможност да се отчетат новите 

предизвикателства и приложимите 

ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с 

това, наред с техническата корекция за 

(19) За да гарантира 

ефективността на прилаганите 

мерки, държавата членка следва да 

проведе междинен преглед на всяка от 

програмите, подпомагани от ЕФРР, 

ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 

преглед следва да осигури пълноценно 

коригиране на програмите въз основа на 

качеството на изпълнението им, както и 

възможност да се отчетат новите 

предизвикателства и приложимите 
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2025 г., през 2024 г. Комисията следва 

да направи преглед на общо 

разпределените за всички държави 

членки средства по целта „Инвестиции 

за растеж и работни места“ на 

политиката на сближаване за годините 

2025, 2026 и 2027, като приложи метода 

на разпределение, предвиден в 

съответния основен акт. Този преглед, 

заедно с резултатите от междинния 

преглед, следва да доведе до изменения 

в програмата, променящи 

разпределението на финансовите 

средства за 2025, 2026 и 2027 г. 

ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с 

това, наред с техническата корекция за 

2025 г., през 2024 г. Комисията следва 

да направи преглед на общо 

разпределените за всички държави 

членки средства по целта „Инвестиции 

за растеж и работни места“ на 

политиката на сближаване за годините 

2025, 2026 и 2027, като приложи метода 

на разпределение, предвиден в 

съответния основен акт. Този преглед, 

заедно с резултатите от междинния 

преглед, следва да доведе до изменения 

в програмата, променящи 

разпределението на финансовите 

средства за 2025, 2026 и 2027 г. 

Or. fr 

 

Изменение  15 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Държавата членка следва да 

проведе междинен преглед на всяка от 

програмите, подпомагани от ЕФРР, 

ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 

преглед следва да осигури пълноценно 

коригиране на програмите въз основа на 

качеството на изпълнението им, както и 

възможност да се отчетат новите 

предизвикателства и приложимите 

ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с 

това, наред с техническата корекция за 

2025 г., през 2024 г. Комисията следва 

да направи преглед на общо 

разпределените за всички държави 

членки средства по целта „Инвестиции 

за растеж и работни места“ на 

политиката на сближаване за годините 

2025, 2026 и 2027, като приложи метода 

на разпределение, предвиден в 

съответния основен акт. Този преглед, 

(19) Държавата членка следва да 

проведе междинен преглед на всяка от 

програмите, подпомагани от ЕФРР, 

ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 

преглед следва да осигури пълноценно 

коригиране на програмите въз основа на 

качеството на изпълнението им, както и 

възможност да се отчетат новите 

предизвикателства и приложимите 

ПОД, издадени през 2024 г., в това 

число и Доклада за състоянието на 

енергийния съюз за 2024 г. Успоредно с 

това, наред с техническата корекция за 

2025 г., през 2024 г. Комисията следва 

да направи преглед на общо 

разпределените за всички държави 

членки средства по целта „Инвестиции 

за растеж и работни места“ на 

политиката на сближаване за годините 

2025, 2026 и 2027, като приложи метода 
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заедно с резултатите от междинния 

преглед, следва да доведе до изменения 

в програмата, променящи 

разпределението на финансовите 

средства за 2025, 2026 и 2027 г. 

на разпределение, предвиден в 

съответния основен акт. Този преглед, 

заедно с резултатите от междинния 

преглед, следва да доведе до изменения 

в програмата, променящи 

разпределението на финансовите 

средства за 2025, 2026 и 2027 г. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Механизмите за гарантиране 

на връзка между политиките на 

Съюза в областта на финансирането 

и икономическото управление на 

Съюза следва да бъдат 

усъвършенствани, което да позволи 

на Комисията да отправи 

предложение към Съвета за 

прекратяване на всички или на част 

от ангажиментите по отношение на 

една или повече от програмите на 

съответната държава членка, в 

случай, че тази държава членка не е 

предприела ефективни действия в 

контекста на процеса на 

икономическо управление. За 

гарантиране на еднакво изпълнение и 

предвид значението на финансовите 

последици от въвежданите мерки, на 

Съвета следва да бъдат възложени 

изпълнителни правомощия, като той 

следва да предприема действия въз 

основа на предложение от 

Комисията. За улесняване на 

приемането на решенията, които са 

необходими за гарантиране на 

ефективни действия в контекста на 

процеса на икономическо управление, 

следва да се прилага гласуване с 

заличава се 
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обратно квалифицирано мнозинство. 

Or. en 

 

Изменение  17 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Механизмите, които гарантират 

връзката между политиките на ЕС за 

финансиране и икономическото 

управление на Съюза, следва 

допълнително да се усъвършенстват, 

като на Комисията се позволи да 

представи предложение на Съвета за 

спиране на всички или на част от 

бюджетните кредити за поети 

задължения или плащанията за 

програмите на съответната държава 

членка, когато тази държава членка не 

предприема ефективни действия в 

контекста на процеса на икономическо 

управление. За да се осигури еднакво 

изпълнение и с оглед значимостта на 

финансовите въздействия на налаганите 

мерки, на Съвета следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия 

и той да действа въз основа на 

предложение на Комисията. За да се 

улесни приемането на решения, 

необходими за гарантирането на 

ефективни действия в контекста на 

процеса на икономическото управление, 

следва да се използва обратно 

квалифицирано мнозинство. 

(20) Механизмите, които гарантират 

връзката между политиките на ЕС за 

финансиране и икономическото 

управление на Съюза, следва 

допълнително да се усъвършенстват, 

като на Комисията се позволи да 

представи предложение на Съвета за 

предвиждане на спирането на всички 

или на част от бюджетните кредити за 

поети задължения или плащанията за 

програмите на съответната държава 

членка, когато тази държава членка не 

предприема ефективни действия в 

контекста на процеса на икономическо 

управление. За да се осигури еднакво 

изпълнение и с оглед значимостта на 

финансовите въздействия на налаганите 

мерки, на Съвета следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия 

и той да действа въз основа на 

предложение на Комисията. За да се 

улесни приемането на решения, 

необходими за гарантирането на 

ефективни действия в контекста на 

процеса на икономическото управление, 

следва да се използва обратно 

квалифицирано мнозинство. 

Or. fr 

 

Изменение  18 

Мирей Д'Орнано 
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Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Необходимо е да се определят 

общи изисквания по отношение на 

съдържанието на програмите, като се 

отчита специфичният характер на всеки 

фонд. Тези общи изисквания могат да 

бъдат допълнени с правила за отделните 

фондове. С Регламент (ЕС) [XXX] на 

Европейския парламент и на Съвета15 

(„Регламентът за ЕТС“) следва да се 

определят специални разпоредби за 

съдържанието на програмите по целта за 

европейско териториално 

сътрудничество (Interreg). 

(21) По очевидни причини, свързани 

с ефективността и 

равнопоставеността, е необходимо да 

се определят общи изисквания по 

отношение на съдържанието на 

програмите, като се отчита 

специфичният характер на всеки фонд. 

Тези общи изисквания могат да бъдат 

допълнени с правила за отделните 

фондове. С Регламент (ЕС) [XXX] на 

Европейския парламент и на Съвета15 

(„Регламентът за ЕТС“) следва да се 

определят специални разпоредби за 

съдържанието на програмите по целта за 

европейско териториално 

сътрудничество (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Регламент (ЕС) […] относно 

специалните разпоредби за цел 

„Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg), подпомагана 

от Европейския фонд за регионално 

развитие и инструменти за външно 

финансиране (ОВ L […], […], стр. […]). 

15 Регламент (ЕС) […] относно 

специалните разпоредби за цел 

„Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg), подпомагана 

от Европейския фонд за регионално 

развитие и инструменти за външно 

финансиране (ОВ L […], […], стр. […]). 

Or. fr 

 

Изменение  19 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да бъде укрепен подходът за 

интегрирано териториално развитие, 

инвестициите под формата на 

териториални инструменти, като 

интегрираните териториални 

инвестиции (ИТИ), воденото от 

(23) За да бъде укрепен подходът за 

интегрирано териториално развитие, 

инвестициите под формата на 

териториални инструменти, като 

интегрираните териториални 

инвестиции (ИТИ), воденото от 
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общностите местно развитие (ВОМР), 

както и всички останали териториални 

инструменти по цел на политиката 

„Европа по-близо до гражданите“, 

предоставящи подпомагане на 

инициативи, разработени от държавата 

членка за инвестиции, програмирани за 

ЕФРР, следва да се основават на 

териториалните и местните стратегии за 

развитие. За целите на ИТИ и 

териториалните инструменти, 

разработени от държавите членки, 

следва да бъдат определени минимални 

изисквания по отношение на 

съдържанието на териториалните 

стратегии. Тези териториални стратегии 

следва да бъдат разработени и одобрени 

на отговорността на съответните органи 

или организации. За да се осигури 

участието на съответните органи или 

организации в изпълнението на 

териториалните стратегии, те следва да 

носят отговорността за подбора на 

операциите, които ще бъдат 

подпомогнати, или да вземат участие 

в него. 

общностите местно развитие (ВОМР), 

както и всички останали териториални 

инструменти по цел на политиката 

„Европа по-близо до гражданите“, 

предоставящи подпомагане на 

инициативи, разработени от държавата 

членка за инвестиции, програмирани за 

ЕФРР, следва да се основават на 

териториалните и местните стратегии за 

развитие. За целите на ИТИ и 

териториалните инструменти, 

разработени от държавите членки, 

следва да бъдат определени минимални 

изисквания по отношение на 

съдържанието на териториалните 

стратегии. Тези териториални стратегии 

следва да бъдат разработени и одобрени 

на отговорността на съответните органи 

или организации. За да се осигури 

участието на съответните органи или 

организации в изпълнението на 

териториалните стратегии, те следва да 

носят отговорността, наред с другото, 

за подбора на операциите, които ще 

бъдат подпомогнати. 

Or. en 

 

Изменение  20 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 

потенциалът на местно ниво, е 

необходимо да бъде подсилено и 

улеснено ВОМР. То следва да отчита 

местните потребности и потенциал, 

както и съответните социални и 

културни характеристики и следва да 

предвижда структурните промени, да 

изгражда капацитета на общността и да 

стимулира иновациите. Следва да се 

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 

потенциалът на местно ниво, е 

необходимо да бъде подсилено и 

улеснено ВОМР. То следва да отчита 

местните потребности и потенциал, 

както и съответните социални и 

културни характеристики и следва да 

предвижда структурните промени, да 

изгражда капацитета на общността и да 

стимулира иновациите. Следва да се 
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акцентира върху тясното 

сътрудничество и интегрираното 

използване на фондовете за изпълнение 

на стратегии за местно развитие. 

Местните групи за действие, 

представляващи интересите на 

общността, следва принципно да носят 

отговорността за изготвянето и 

изпълнението на стратегии за ВОМР. С 

цел да се улесни координираното 

подпомагане от различни фондове за 

стратегии за ВОМР и да се улесни 

тяхното изпълнение следва да се 

насърчи използването на подход с 

„водещ фонд“. 

акцентира върху тясното 

сътрудничество и интегрираното 

използване на фондовете за изпълнение 

на стратегии за местно развитие. 

Местните групи за действие, 

представляващи интересите на 

общността, следва принципно да носят 

отговорността за изготвянето и 

изпълнението на стратегии за ВОМР. С 

цел да се улесни координираното 

подпомагане от различни фондове за 

стратегии за ВОМР и да се улесни 

тяхното изпълнение би могло да се 

предвиди използването на подход с 

„водещ фонд“. 

Or. fr 

 

Изменение  21 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) С цел намаляване на 

административната тежест техническата 

помощ по инициатива на държавата 

членка следва да се изпълнява чрез 

фиксирана ставка въз основа на 

напредъка при изпълнението на 

програмата. Техническата помощ може 

да бъде допълнена от целеви мерки за 

изграждане на административен 

капацитет, при които се използват 

методи за възстановяване, които не са 

свързани с разходи. Действията и 

планираните резултати, както и 

съответните плащания от Съюза могат 

да бъдат договорени в пътна карта и 

могат да водят до плащания за 

резултати по места. 

(25) С цел намаляване на 

административната тежест, която вече 

е особено голяма, техническата помощ 

по инициатива на държавата членка 

следва да се изпълнява чрез фиксирана 

ставка въз основа на напредъка при 

изпълнението на програмата. 

Техническата помощ може да бъде 

допълнена от целеви мерки за 

изграждане на административен 

капацитет, при които се използват 

методи за възстановяване, които не са 

свързани с разходи. Действията и 

планираните резултати, както и 

съответните плащания от Съюза могат 

да бъдат договорени в пътна карта и 

могат да водят до плащания за 

резултати по места. 

Or. fr 
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Изменение  22 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, Анели Ятенмяки, 

Фредерик Рийс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) За да се оптимизира навлизането 

на съфинансирани инвестиции в 

опазването на околната среда, следва да 

бъдат гарантирани взаимодействия с 

програмата LIFE за действия в областта 

на околната среда и климата, по-

специално чрез стратегически 

интегрирани проекти и стратегически 

проекти за природата по LIFE. 

(36) За да се оптимизира навлизането 

на съфинансирани инвестиции в 

опазването на околната среда, следва да 

бъдат гарантирани взаимодействия с 

програмата LIFE за действия в областта 

на околната среда и климата, по-

специално чрез стратегически 

интегрирани проекти и стратегически 

проекти за природата по LIFE. Съюзът 

следва да гарантира, че подкрепата по 

програма LIFE е съгласувана с 

политиките и приоритетите на 

Съюза и допълва други финансови 

инструменти на Съюза, като 

същевременно осигурява 

изпълнението на мерките за 

опростяване. 

Or. en 

 

Изменение  23 

Никола Капуто 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) За да се оптимизира 

разпространението на съфинансираните 

инвестиции в областта на околната 

среда, следва да се осигури синергия с 

програмата LIFE за действия в областта 

на околната среда и климата, по-

специално чрез свързани интегрирани 

стратегически проекти и стратегически 

(36) За да се оптимизира 

разпространението на съфинансираните 

инвестиции в областта на околната 

среда, следва да се осигури синергия с 

програмата LIFE за действия в областта 

на околната среда и климата, по-

специално чрез свързани интегрирани 

стратегически проекти и стратегически 
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природни проекти. природни проекти, както и 

допълнително финансиране с други 

фондове и инструменти на ЕС; 

Or. it 

Изменение  24 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) За да се оптимизира навлизането 

на инвестиции в опазването на околната 

среда, следва да бъдат гарантирани 

взаимодействия с програмата LIFE за 

действия в областта на околната среда и 

климата, по-специално чрез 

стратегически интегрирани проекти и 

стратегически проекти за природата по 

LIFE. 

(36) За да се оптимизира навлизането 

на инвестиции в опазването на околната 

среда и за да могат да бъдат 

изпълнени по-специално целите, 

свързани с климата, следва да бъдат 

гарантирани взаимодействия с 

програмата LIFE за действия в областта 

на околната среда и климата, по-

специално чрез стратегически 

интегрирани проекти и стратегически 

проекти за природата по LIFE. 

Or. fr 

 

Изменение  25 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, Анели Ятенмяки, 

Фредерик Рийс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36a) Успехът на стратегическите 

интегрирани проекти зависи от 

тясното сътрудничество между 

националните, регионалните и 

местните органи и съответните 

недържавни участници. По тази 

причина следва да се прилагат 

принципите на прозрачност и 

оповестяване на решенията, свързани 
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с изготвянето, прилагането, 

оценяването и мониторинга на 

проекти. 

Or. en 

 

Изменение  26 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 41 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Финансовите инструменти не 

следва да се използват за подпомагане 

на дейности за рефинансиране, 

например замяна на съществуващи 

кредитни споразумения или други 

форми за финансиране на инвестиции, 

които вече са били физически 

завършени или изцяло изпълнени към 

датата на решението за инвестиция, а 

по-скоро да подпомагат всички видове 

нови инвестиции в съответствие с 

основните стратегически цели. 

(41) Финансовите инструменти не 

следва в никакъв случай да се използват 

за подпомагане на дейности за 

рефинансиране, например замяна на 

съществуващи кредитни споразумения 

или други форми за финансиране на 

инвестиции, които вече са били 

физически завършени или изцяло 

изпълнени към датата на решението за 

инвестиция, а по-скоро да подпомагат 

всички видове нови инвестиции в 

съответствие с основните стратегически 

цели. 

Or. fr 

 

Изменение  27 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 44 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(44) Като спазват изцяло 

приложимите правила за държавните 

помощи и правилата за обществените 

поръчки, изяснени още по време на 

програмния период 2014 – 2020 г., 

управляващите органи следва да имат 

възможност да решават кои са най-

(44) Като спазват изцяло 

приложимите правила за държавните 

помощи и правилата за обществените 

поръчки, изяснени още по време на 

програмния период 2014 – 2020 г., 

управляващите органи следва да имат 

възможност да решават кои са най-
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подходящите варианти за изпълнение на 

финансови инструменти в отговор на 

специфичните потребности на целевите 

региони. 

подходящите варианти за изпълнение на 

финансови инструменти в отговор на 

специфичните потребности на целевите 

региони. Тази цел изисква известна 

гъвкавост при прилагането на 

правилата за държавните помощи. 

Or. fr 

 

Изменение  28 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) За да се ускори началото на 

изпълнението на програмите, следва да 

се улеснят разпоредбите за пренасяне на 

механизмите за изпълнението от 

предишния програмен период. Следва 

да се запази използването на 

компютризираните системи, създадени 

за предходния програмен период, които 

да се адаптират при нужда, освен ако не 

е необходимо използването на нова 

технология. 

(46) За да се ускори изпълнението на 

програмите, следва да се улеснят 

разпоредбите за пренасяне на 

механизмите за изпълнението от 

предишния програмен период. Следва 

да се запази използването на 

компютризираните системи, създадени 

за предходния програмен период, които 

да се адаптират при нужда, освен ако не 

е необходимо използването на нова 

технология. 

Or. fr 

 

Изменение  29 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 52 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(52) Следва да е възможно 

намаляване на изискванията за проверки 

и одит, когато е налице увереност, че 

програмата е функционирала ефективно 

за последните две последователни 

години, тъй като това показва, че 

(52) Следва да е възможно 

намаляване на изискванията за проверки 

и одит, когато е налице увереност, че 

програмата е функционирала ефективно 

за последните две последователни 

години, тъй като това показва, че 
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фондовете се изпълняват ефективно и 

ефикасно за дълъг период от време. 

фондовете се изпълняват ефективно и 

ефикасно за дълъг период от време – 

целта е да се намали 

административната тежест за 

контролните органи. 

Or. fr 

 

Изменение  30 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 55 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(55) За да се намали 

административната тежест за държавите 

членки, както и за Комисията, следва да 

се установи задължителен график на 

тримесечни заявления за плащане. 

Плащанията от Комисията следва да 

продължат да бъдат обект на задържане 

от 10% до изплащането на годишното 

салдо по сметките, когато Комисията е в 

състояние да заключи, че отчетите са 

пълни, точни и достоверни. 

(55) За да се намали 

административната тежест за държавите 

членки, както и за Комисията, би могло 

да се предвиди установяване на 

задължителен график на тримесечни 

заявления за плащане. Плащанията от 

Комисията следва да продължат да 

бъдат обект на задържане от 10% до 

изплащането на годишното салдо по 

сметките, когато Комисията е в 

състояние да заключи, че отчетите са 

пълни, точни и достоверни. 

Or. fr 

 

Изменение  31 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 57 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) За да бъдат защитени 

финансовите интереси и бюджетът на 

Съюза, следва да се определят и 

приложат пропорционални мерки на 

равнището на държавите членки и на 

Комисията. Комисията следва да бъде в 

(57) За да бъдат защитени 

финансовите интереси и бюджетът на 

Съюза и да се следи за 

контролираното изразходване на 

публичните средства, следва да се 

определят и приложат пропорционални 
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състояние да прекъсва сроковете за 

плащане, да спира междинните 

плащания и да прилага финансови 

корекции, когато са изпълнени 

съответните условия. Комисията следва 

да зачита принципа на 

пропорционалност, като взема предвид 

естеството, тежестта и честотата на 

нередностите и финансовите им 

последици за бюджета на Съюза. 

мерки на равнището на държавите 

членки и на Комисията. Комисията 

следва да бъде в състояние да прекъсва 

сроковете за плащане, да спира 

междинните плащания и да прилага 

финансови корекции, когато са 

изпълнени съответните условия. 

Комисията следва да зачита принципа 

на пропорционалност, като взема 

предвид естеството, тежестта и 

честотата на нередностите и 

финансовите им последици за бюджета 

на Съюза. 

Or. fr 

 

Изменение  32 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 61 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(61) Следва да бъдат установени 

обективни критерии за определяне на 

допустими региони и области, които да 

получат подпомагане от фондовете. За 

тази цел определянето на регионите и 

областите на равнището на Съюза 

следва да се основава на общата система 

за класификация на регионите, 

създадена с Регламент (ЕО) 

№ 1059/2003 на Европейския парламент 

и на Съвета23, изменен с Регламент (ЕС) 

№ 868/2014 на Комисията24. 

(61) Следва да бъдат установени 

обективни и точни критерии за 

определяне на допустими региони и 

области, които да получат подпомагане 

от фондовете. За тази цел определянето 

на регионите и областите на равнището 

на Съюза следва да се основава на 

общата система за класификация на 

регионите, създадена с Регламент (ЕО) 

№ 1059/2003 на Европейския парламент 

и на Съвета23, изменен с Регламент (ЕС) 

№ 868/2014 на Комисията24. 

__________________ __________________ 

23 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 май 2003 г. за установяване на обща 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1). 

23 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 май 2003 г. за установяване на обща 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1). 

24 Регламент (ЕС) № 868/2014 на 

Комисията от 8 август 2014 г. за 

изменение на приложенията към 

24 Регламент (ЕС) № 868/2014 на 

Комисията от 8 август 2014 г. за 

изменение на приложенията към 
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Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на обща класификация на 

териториалните единици за 

статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 

13.8.2014 г., стр. 1). 

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на обща класификация на 

териториалните единици за 

статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 

13.8.2014 г., стр. 1). 

Or. fr 

 

Изменение  33 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 65 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(65) С оглед да се гарантира 

целесъобразно разпределение на 

средствата за категориите региони, по 

принцип общият размер на 

разпределените на държавите членки 

средства за по-слабо развитите региони, 

регионите в преход и по-силно 

развитите региони не следва да се 

прехвърля между категориите. Въпреки 

това, за да се отговори на нуждите на 

държавите членки да се справят с 

конкретни предизвикателства, те следва 

да могат да поискат прехвърляне от 

своите разпределени средства за по-

силно развитите региони или регионите 

в преход към по-слабо развитите 

региони и следва да обосноват този 

избор. За да се осигурят достатъчно 

финансови средства за по-слабо 

развитите региони, следва да се въведе 

таван за прехвърляния към по-силно 

развитите региони или регионите в 

преход. Не следва да е възможно 

прехвърляне на средства между целите. 

(65) С оглед да се гарантира 

целесъобразно разпределение на 

средствата за категориите региони, по 

принцип общият размер на 

разпределените на държавите членки 

средства за по-слабо развитите региони, 

регионите в преход и по-силно 

развитите региони не следва да се 

прехвърля между категориите. Въпреки 

това, за да се отговори на нуждите на 

държавите членки да се справят с 

конкретни предизвикателства, те следва 

да могат да се ползват с известна 

гъвкавост и следователно да поискат 

прехвърляне от своите разпределени 

средства за по-силно развитите региони 

или регионите в преход към по-слабо 

развитите региони и следва да 

обосноват този избор. За да се осигурят 

достатъчно финансови средства за по-

слабо развитите региони, следва да се 

въведе таван за прехвърляния към по-

силно развитите региони или регионите 

в преход. Не следва да е възможно 

прехвърляне на средства между целите. 

Or. fr 
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Изменение  34 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за регламент 

Съображение 66 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(66) В контекста на уникалните и 

особени обстоятелства на остров 

Ирландия и предвид подкрепата за 

сътрудничеството между Севера и Юга 

по Споразумението от Разпети петък, 

новата трансгранична програма „PEACE 

PLUS“ следва да продължи и доразвие 

работата на предходните програми, 

Peace и INTERREG, между 

пограничните графства на Република 

Ирландия и Северна Ирландия. Предвид 

нейната практическа важност, тази 

програма следва да бъде подкрепена със 

специално разпределени средства, за да 

продължи да подпомага действията за 

постигане на мир и помирение, и следва 

също така да ѝ бъде отпуснат подходящ 

дял от разпределените за Ирландия 

средства по целта „Европейско 

териториално сътрудничество“ 

(Interreg). 

(66) В контекста на уникалните и 

особени обстоятелства на остров 

Ирландия и предвид подкрепата за 

сътрудничеството между Севера и Юга 

по Споразумението от Разпети петък 

след Брексит и несигурността, която 

създава, новата трансгранична програма 

„PEACE PLUS“ следва да продължи и 

доразвие работата на предходните 

програми, Peace и INTERREG, между 

пограничните графства на Република 

Ирландия и Северна Ирландия. Предвид 

нейната практическа важност, тази 

програма следва да бъде подкрепена със 

специално разпределени средства, за да 

продължи да подпомага действията за 

постигане на мир и помирение, и следва 

също така да ѝ бъде отпуснат подходящ 

дял от разпределените за Ирландия 

средства по целта „Европейско 

териториално сътрудничество“ 

(Interreg). 

Or. en 

 

Изменение  35 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 69 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(69) Освен това правомощието да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от ДФЕС следва да бъде 

делегирано на Комисията във връзка с 

установяването на критериите за 

определяне на случаите на 

заличава се 
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нередности, които трябва да бъдат 

докладвани, определянето на 

единичната цена, еднократните суми 

и единните ставки, както и 

финансиране, което не е свързано с 

разходи, приложимо за всички 

държави членки, а също и определяне 

на стандартизирани готови 

методики за изготвяне на извадки. 

Or. fr 

Изменение  36 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) „устойчивост на климата“ 

означава процес, който гарантира, че 

инфраструктурата е устойчива на 

отрицателните въздействия от 

изменението на климата в съответствие 

с националните правила и насоки, 

където са налични, или с международно 

признатите стандарти. 

(37) „устойчивост на климата“ 

означава процес, който гарантира, че 

инфраструктурата е устойчива на 

отрицателните въздействия от 

изменението на климата в съответствие 

с националните правила и насоки, 

където са налични, или с международно 

признатите стандарти, както и че 

инвестициите в инфраструктура са 

съобразени с принципа за поставяне 

на енергийната ефективност на 

първо място. 

Or. en 

 

Изменение  37 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 37a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37a) „устойчивост по отношение 

на опазването на околната среда и 

биологичното разнообразие“ означава 
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структуриран процес на гарантиране 

на ефективно прилагане на 

инструменти за избягване на 

отрицателните въздействия от 

разходите на ЕС и за максимално 

увеличаване на ползите от тях за 

състоянието на околната среда и 

биологичното разнообразие на ЕС въз 

основа на общата рамка на 

Комисията за осигуряване на 

биологичното разнообразие чрез 

бюджета на ЕС и в съответствие с 

националните правила и насоки, 

където са налични, или с 

международно признатите 

стандарти. 

Or. en 

 

Изменение  38 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 - буква б 

 

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; 

б) по-зелена Европа с нулеви 

въглеродни емисии 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; 

Or. en 

 

Изменение  39 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) по-добре свързана Европа чрез 

подобряване на мобилността и 

регионалната свързаност на ИКТ; 

в) по-добре свързана Европа чрез 

подобряване на мобилността с нулеви 

емисии и регионалната свързаност на 

ИКТ; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Петер Лизе, Юте Гутеланд, Иво Белет, Франсеск Гамбус, Сузане Мелиор, Йо 

Лайнен, Ренате Зомер, Петер Яр 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Въглеродно зависимите 

региони, засегнати от промени по 

отношение на работните места 

поради необходимия структурен 

преход към нисковъглеродна 

икономика, получават достъп до 

допълнително подпомагане във връзка 

с цел на политиката 2, с което да се 

способства за справедлив преход. 

Целта е да се подпомогнат тези 

региони, особено регионите, които 

вече не отговарят на критериите за 

подпомагане в рамките на 

Модернизационния фонд съгласно 

Директива 2003/87/EО, чрез 

насърчаване на преназначаване, 

преквалификация, повишаване на 

квалификацията на служителите, 

образование, инициативи за търсене 

на работа, както и развитие на нови 

работни места, например в 

новосъздадени предприятия, при 

осъществяване на тесен диалог и 

координация със социалните 

партньори. За финансиране на 

горното 25% от бюджета на 

Програмата за подкрепа на 

структурните реформи (ППСР) ще 
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бъдат прехвърлени на структурните 

фондове. 

Or. en 

 

Изменение  41 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите-членки предоставят 

информация относно подпомагането за 

цели във връзка с околната среда и 

климата, като използват методология, 

основана на видовете интервенции за 

всеки от фондовете. Тази методология 

се състои от приписването на конкретен 

коефициент на подпомагането, 

предоставяно на дадено равнище, който 

отразява степента, в която това 

подпомагане допринася към целите във 

връзка с околната среда и климата. В 

случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния 

фонд коефициентите са обвързани с 

кодовете и измеренията за видовете 

интервенции, определени в приложение 

І. 

3. Държавите членки 

гарантират устойчивостта на 

своите операции по отношение на 

климата, опазването на околната 

среда и биологичното разнообразие 

посредством всички процеси на 

планиране и изпълнение. Те 
предоставят информация относно 

подпомагането за цели във връзка с 

околната среда и климата, като 

използват методология, основана на 

видовете интервенции за всеки от 

фондовете. Тази методология се състои 

от приписването на конкретен 

коефициент на подпомагането, 

предоставяно на дадено равнище, който 

отразява степента, в която това 

подпомагане допринася към целите във 

връзка с околната среда и климата. В 

случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния 

фонд коефициентите са обвързани с 

кодовете и измеренията за видовете 

интервенции, определени в приложение 

І. 

Or. en 

 

Изменение  42 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) съответните организации, 

представляващи гражданското 

общество, партньорите от областта на 

околната среда и организациите, 

отговарящи за насърчаване на 

социалното включване, основните 

права, правата на хората с увреждания, 

равенството между половете и 

недискриминацията. 

в) съответните организации, 

представляващи гражданското 

общество, партньорите от областта на 

околната среда и организациите, 

отговарящи за насърчаване на 

социалното включване, включването 

на маргинализираните общности, 
основните права, правата на хората с 

увреждания, равенството между 

половете и недискриминацията. 

Or. en 

 

Изменение  43 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 6а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 6a 

 Хоризонтални принципи 

 1. На всички етапи на изпълнението 

на фондовете държавите членки, 

управляващите органи и Комисията 

зачитат хоризонталните принципи, 

определени в членове 2 и 3 от Договора 

за Европейския съюз (ДЕС) и в членове 

7 – 11 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), като в това число 

включват изцяло устойчивото 

развитие и вземат предвид Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз. 

 2. На всички етапи на изпълнението 

държавите членки, управляващите 

органи и Комисията спазват 

задължението за интегриране на 

изискванията за опазване на 

околната среда и климата съгласно 

член 11 от ДФЕС и принципа 
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„замърсителят плаща“, както е 

посочено в член 191, параграф 2 от 

ДФЕС. 

 3. По-конкретно, в процеса на 

изготвяне и изпълнение на 

партньорските споразумения и 

програми, държавите членки, 

управляващите органи и Комисията:  

 а) вземат предвид потенциала за 

намаляване на изменението на 

климата и за адаптиране към него на 

инвестициите, направени с 

фондовете, и гарантират, че те са 

устойчиви на въздействието на 

изменението на климата и на 

природните бедствия като 

повишения риск от наводнения, суши, 

горещи вълни, горски пожари и 

екстремни метеорологични събития; 

 б) гарантират, че равенството 

между мъжете и жените и 

отчитането на аспектите на пола се 

вземат под внимание и се насърчават, 

включително по отношение на 

мониторинга, докладването и 

оценката;  

 в) гарантират правата на лицата с 

увреждания, включително правото 

им на достъп, съгласно член 9 от 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания и съгласно 

законодателството на Съюза за 

хармонизиране на изискванията за 

достъпност на продуктите и 

услугите;  

 г) предприемат подходящи мерки за 

недопускане на каквато и да било 

дискриминация, основана на пол, раса 

или етнически произход, религия или 

убеждения, наличие на физическо или 

умствено увреждане, възраст или 

сексуална ориентация;  

 д) гарантират, че изискванията за 

опазване на околната среда, 

ресурсната ефективност, принципът 

„енергийната ефективност на първо 
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място“, опазването на биологичното 

разнообразие, устойчивостта на 

природни бедствия, както и 

превенцията и управлението на риска 

надлежно се вземат под внимание и се 

насърчават. 

Or. en 

 

Изменение  44 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iiia (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiia) обяснение на начина, по който 

фондовете са съгласувани и 

допринасят за постигането на 

целите, политиките и мерките, 

съдържащи се в техните национални 

планове в областта на енергетиката 

и климата съгласно член 13 от 

Регламента относно управлението на 

Енергийния съюз; 

Or. en 

 

Изменение  45 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) разпределението на финансовите 

ресурси по приоритети, включително 

суми за годините 2026 и 2027; 

а) разпределението на финансовите 

ресурси по приоритети, включително 

суми за годините 2026 и 2027, като по-

специално се взема предвид 

актуализирането на националните 

планове в областта на енергетиката 

и климата по силата на член 13 от 

Регламента относно управлението на 
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Енергийния съюз; 

Or. en 

 

Изменение  46 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията може да поиска от дадена 

държава членка да направи преглед и 

предложи изменения на съответните 

програми, където е необходимо, за да 

подкрепи изпълнението на съответните 

препоръки на Съвета. 

Комисията може да поиска от дадена 

държава членка да направи преглед и 

предложи изменения, където е 

необходимо, за да подкрепи 

изпълнението на съответните препоръки 

за отделните държави. 

Or. en 

 

Изменение  47 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) с цел подкрепа за изпълнението 

на съответна препоръка на Съвета за 

отделна държава, приета в 

съответствие с член 28 от 

Регламента относно управлението на 

Енергийния съюз, отправена към 

засегнатата държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  48 

Давор Шкърлец 

 



 

PE627.600v02-00 36/48 AM\1162477BG.docx 

BG 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка viia (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 viiа) предизвикателствата и 

целите, посочени в националните 

планове в областта на енергетиката 

и климата съгласно Регламента 

относно управлението на Енергийния 

съюз 

Or. en 

 

Изменение  49 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията прави оценка на 

програмата и на съответствието ѝ с 

настоящия регламент и с регламентите 

за отделните фондове, както и на 

съответствие ѝ със споразумението за 

партньорство. В оценката си Комисията 

отчита по-специално съответните 

препоръки за отделните държави. 

1. Комисията прави оценка на 

програмата и на съответствието ѝ с 

настоящия регламент и с регламентите 

за отделните фондове, както и на 

съответствие ѝ със споразумението за 

партньорство. В оценката си Комисията 

прави преглед по-специално на това 

дали съответните препоръки за 

отделните държави са изпълнени 

правилно. 

Or. en 

 

Изменение  50 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Всички решения и 

оправдателни документи на 
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мониторинговия комитет се 

публикуват на уебсайта, посочен в 

член 44, параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  51 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 35а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 35a 

 Обслужване на едно гише за 

гражданите 

 1. Държавата членка създава звено за 

„обслужване на едно гише“, което 

има за задача да отговаря на всеки 

въпрос или искане, отправени от 

гражданите на ЕС, включително от 

бенефициерите, във връзка с 

изпълнението на програмата, в срок 

от три месеца след датата, на която 

одобрението на програмата е 

нотифицирано на заинтересованата 

държава членка. 

 Държавата членка може да създаде 

единствено звено за „обслужване на 

едно гише“, което да обхване повече 

от една програма. 

 2. Звеното за „обслужване на едно 

гише“ предоставя цялостни 

консултации на гражданите на ЕС по 

отношение на изпълнението на 

програмата, включително относно 

конкурсите за проекти, и разглежда 

жалби относно изпълнението на 

програмата, по-специално по 

отношение на нейната съгласуваност 

с други политики и изисквания на ЕС, 

като например политиката в 

областта на околната среда и 

климата. 
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Or. en 

 

Изменение  52 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 3 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) гарантира устойчивостта на 

климата на инфраструктурни 

инвестиции с очаквана 

продължителност от най-малко пет 

години. 

й) гарантира устойчивостта в 

областта на климата, опазването на 

околната среда и биологичното 

разнообразие на инфраструктурни 

инвестиции с очаквана 

продължителност от най-малко пет 

години. 

Or. en 

 

Изменение  53 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА 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 

024 
Енергийна ефективност и демонстрационни 

проекти в МСП и спомагателни мерки 
100 % 40 % 

025 

Обновяване на наличния жилищен фонд с цел 

повишаване на енергийната ефективност, 

демонстрационни проекти и спомагателни мерки 

100 % 40 % 

026 

Обновяване на обществената инфраструктура с 

цел повишаване на енергийната ефективност, 

демонстрационни проекти и подкрепящи мерки 

100 % 40 % 

027 Подпомагане за предприятията, които 

предоставят услуги, допринасящи за 
100 % 40 % 
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нисковъглеродна икономика и устойчивост към 

изменението на климата 

028 Енергия от възобновяеми източници: вятърна 100 % 40 % 

029 Енергия от възобновяеми източници: слънчева 100 % 40 % 

030 Енергия от възобновяеми източници: биомаса 100 % 40 % 

031 Енергия от възобновяеми източници: морска: 100 % 40 % 

032 
Други видове енергия от възобновяеми 

източници (включително геотермална енергия) 
100 % 40 % 

033 

Интелигентни системи за разпределение на 

електроенергия със средно и ниско напрежение 

(включително интелигентни мрежи и ИКТ 

системи) и свързаното с тях съхранение 

100 % 40 % 

034 

Високоефективно комбинирано производство на 

енергия, районни отоплителни и охладителни 

системи 

100 % 40 % 

035 

Мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, 

свързани с климата: наводнения (в това число за 

повишаване на информираността, гражданска 

защита и системи и инфраструктура за 

управление на бедствия) 

100 % 100 % 

036 

Мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, 

свързани с климата: пожари (в това число за 

повишаване на информираността, гражданска 

защита и системи и инфраструктура за 

управление на бедствия) 

100 % 100 % 

037 

Мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, 

свързани с климата: Други, напр. бури и суша (в 

това число за повишаване на информираността, 

гражданска защита и системи и инфраструктура 

за управление на бедствия) 

100 % 100 % 

038 

Превенция и управление на природни рискове, 

които не са свързани с климата (напр. 

земетресения), и рискове, свързани с човешки 

дейности (напр. технологични аварии), 

включително повишаване на осведомеността, 

системи и инфраструктури за гражданска защита 

и управление на бедствия 

0 % 100 % 

039 
Осигуряване на вода за консумация от човека 

(извличане, обработване, съхранение и 

разпределение, мерки за енергийна ефективност, 

0 % 100 % 
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инфраструктура, снабдяване с питейна вода) 

040 

Управление на водите и опазване на водните 

ресурси (включително управление на речните 

басейни, специфични мерки за адаптиране към 

изменението на климата, повторна употреба, 

намаляване на течовете) 

40 % 100 % 

041 Събиране и пречистване на отпадъчни води 0 % 100 % 

042 

Управление на битови отпадъци: превантивни 

мерки, мерки за минимизиране, сортиране и 

рециклиране 

0 % 100 % 

043 
Управление на битови отпадъци: механично-

биологична обработка, термична обработка 
0 % 100 % 

044 
Управление на търговски, промишлени и опасни 

отпадъци 
0 % 100 % 

045 
Насърчаване на използването на рециклирани 

материали като суровини 
0 % 100 % 

046 
Рехабилитация на промишлени площадки и 

замърсени терени 
0 % 100 % 

047 

Подпомагане за екологосъобразни 

производствени процеси и ефективно използване 

на ресурсите в МСП 

40 % 40 % 

048 
Мерки за намаляване на шума и за качеството на 

въздуха 
40 % 100 % 

049 
Опазване, възстановяване и устойчиво 

използване на зони по „Натура 2000“ 
40 % 100 % 

050 
Опазване на природата и биологичното 

разнообразие, екологосъобразна инфраструктура 
40 % 100 % 

 

Изменение 

ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА 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 РИСКА 

024 
Енергийна ефективност и демонстрационни 

проекти в МСП и спомагателни мерки 
100 % 40 % 

025 

Обновяване на наличния жилищен фонд с цел 

повишаване на енергийната ефективност, 

демонстрационни проекти и спомагателни мерки 

100 % 40 % 

026 

Обновяване на обществената инфраструктура с 

цел повишаване на енергийната ефективност, 

демонстрационни проекти и подкрепящи мерки 

100 % 40 % 
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027 

Подпомагане за предприятията, които 

предоставят услуги, допринасящи за 

нисковъглеродна икономика и устойчивост към 

изменението на климата 

100 % 40 % 

028 Енергия от възобновяеми източници: вятърна 100 % 40 % 

029 Енергия от възобновяеми източници: слънчева 100 % 40 % 

030 Енергия от възобновяеми източници: биомаса 100 % 40 % 

031 Енергия от възобновяеми източници: морска: 100 % 40 % 

032 
Други видове енергия от възобновяеми 

източници (включително геотермална енергия) 
100 % 40 % 

033 

Интелигентни системи за разпределение на 

електроенергия със средно и ниско напрежение 

(включително интелигентни мрежи и ИКТ 

системи) и свързаното с тях съхранение 

100 % 40 % 

034 

Високоефективно комбинирано производство на 

енергия, районни отоплителни и охладителни 

системи 

100 % 40 % 

035 

Мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, 

свързани с климата: наводнения (в това число за 

повишаване на информираността, гражданска 

защита и системи и инфраструктура за 

управление на бедствия) 

100 % 100 % 

036 

Мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, 

свързани с климата: пожари (в това число за 

повишаване на информираността, гражданска 

защита и системи и инфраструктура за 

управление на бедствия) 

100 % 100 % 

037 

Мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, 

свързани с климата: Други, напр. бури и суша (в 

това число за повишаване на информираността, 

гражданска защита и системи и инфраструктура 

за управление на бедствия) 

100 % 100 % 

038 

Превенция и управление на природни рискове, 

които не са свързани с климата (напр. 

земетресения), и рискове, свързани с човешки 

дейности (напр. технологични аварии), 

включително повишаване на осведомеността, 

системи и инфраструктури за гражданска защита 

и управление на бедствия 

0 % 100 % 

039 Осигуряване на вода за консумация от човека 0 % 100 % 
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(извличане, обработване, съхранение и 

разпределение, мерки за енергийна ефективност, 

инфраструктура, снабдяване с питейна вода) 

040 

Управление на водите и опазване на водните 

ресурси (включително управление на речните 

басейни, специфични мерки за адаптиране към 

изменението на климата, повторна употреба, 

намаляване на течовете) 

40 % 100 % 

041 Събиране и пречистване на отпадъчни води 0 % 100 % 

042 

Управление на битови отпадъци: превантивни 

мерки, мерки за минимизиране, сортиране и 

рециклиране 

0 % 100 % 

X 
Принос за самостоятелността на ЕС по 

отношение на суровините 
0 % 100 % 

X 
Принос с рециклирани материали към 

търсенето на суровини 
0 % 100 % 

044 
Управление на търговски, промишлени и опасни 

отпадъци 
0 % 100 % 

045 
Насърчаване на използването на рециклирани 

материали като суровини 
0 % 100 % 

046 
Рехабилитация на промишлени площадки и 

замърсени терени 
0 % 100 % 

047 

Подпомагане за екологосъобразни 

производствени процеси и ефективно използване 

на ресурсите в МСП 

40 % 40 % 

048 
Мерки за намаляване на шума и за качеството на 

въздуха 
40 % 100 % 

049 
Опазване, възстановяване и устойчиво 

използване на зони по „Натура 2000“ 
40 % 100 % 

050 
Опазване на природата и биологичното 

разнообразие, екологосъобразна инфраструктура 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Изменение  54 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

 Приложение I – таблица 1 – подзаглавие 2 – ред 27 
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Текст, предложен от Комисията 

 

077 Инфраструктура за алтернативни горива 
100 

% 
40 % 

 

Изменение 

 

077 

Инфраструктура за зареждане за превозни 

средства с нулеви емисии 

 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Изменение  55 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – таблица 1 – подзаглавие 4а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

 

Изменение 

Ефективното прилагане и изпълнение 

на политиката на ЕС в областта на 

опазването на околната среда 

Съществуват механизми за 

мониторинг, гарантиращи 

съответствие с политиката на ЕС в 

областта на опазването на околната 

среда, които включват: 

 1. Механизми и достатъчен 

административен капацитет за 

гарантиране на проверката на 

съответствието на подпомаганите 

от фондовете операции с 

политиката на ЕС в областта на 

околната среда, и по-специално със 

стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г., Директива 

2011/92/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета (ОВОС), 

Директива 2001/42/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета 

(СООС), Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета и Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 2. Механизми за обучение на 

персонала, който участва в 

изпълнението на фондовете, и за 

разпространение на информация за 

този персонал във връзка с 

политиката на ЕС в областта на 

околната среда. 

 3. Механизми в съответствие с 

институционалната и правната 

рамка на държавите членки за 

осигуряване на участието на 

организациите на гражданското 

общество, извършващи дейност в 

областта на опазването и 

възстановяването на околната среда, 

в целия процес на подготовка и 

изпълнение на програмите. 

Or. en 

Изменение  56 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – таблица 1 – подзаглавие 4б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

 

Изменение 

Налице са ефективни механизми за 

насърчаване на равенството между 

половете, в това число: 

1. Механизми в съответствие с 

институционалната и правната 

рамка на държавите членки за 

осигуряване на участието на 

органите, отговарящи за равенството 

между половете, в целия процес на 

подготовка и изпълнение на 

програмите 
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 2. Механизми за обучение на 

персонала, който участва в 

изпълнението на фондовете, и за 

разпространение на информация за 

този персонал във връзка с 

равенството между половете, 

интегрирането на принципа на 

равенство между половете и 

съобразеното с фактора пол 

бюджетиране 

Or. en 

Изменение  57 

Давор Шкърлец 

 

Предложение за регламент 

Приложение IV – таблица 1 – подзаглавие 2 – ред 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

    

2. По-зелена, 

нисковъглеродн

а 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 

ЕФРР и 

Кохезионният 

фонд: 2.1 

Насърчаване на 

мерките за 

енергийна 

ефективност 

Стратегическа 

рамка на 

политиката за 

подпомагане на 

енергийната 

ефективност, 

саниране на 

жилищни и 

нежилищни 

сгради 

1. Приета е 

дългосрочна 

национална 

стратегия за 

подпомагане на 

санирането на 

националния 

фонд от 

жилищни и 

нежилищни 

сград в 

съответствие с 

изискванията на 

Директива 

2010/31/ЕС 

относно 

енергийните 

характеристики 

на сградите, 

която: 

 a) Поставя 

индикативни 

междинни цели 

за 2030 г. и 
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2040 г. и 

дългосрочни 

цели за 2050 г. 

 б) Представя 

примерно 

описание на 

бюджетните 

средства за 

подпомагане на 

изпълнението на 

стратегията 

 в) Определя 

ефективни 

механизми за 

насърчаване на 

инвестициите в 

санирането на 

сгради  

 2. Мерки за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност с 

цел постигане на 

изискваните 

икономии на 

енергия 

Изменение 

2. По-зелена 

Европа с нулеви 

въглеродни 

емисии 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 

ЕФРР и 

Кохезионният 

фонд: 2.1 

Насърчаване на 

екологосъобраз

ната 

инфраструктур

а в градската 

среда, както и 

намаляване на 

замърсяването 

на въздуха, 

водите и 

почвите и на 

шумовото и 

светлинното 
замърсяване; 

Ефективно 

насърчаване на 

екологосъобразн

ата 

инфраструктура 

и качеството на 

въздуха в 

градската среда 

1. Приета е 

дългосрочна 

национална 

стратегия за 

подпомагане на 

санирането на 

националния 

фонд от 

жилищни и 

нежилищни 

сгради в 

съответствие с 

изискванията на 

Директива 

2010/31/ЕС 

относно 

енергийните 

характеристики 

на сградите, 

която: 
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 a) Поставя 

индикативни 

междинни цели 

за 2030 г. и 

2040 г. и 

дългосрочни 

цели за 2050 г. 

 б) Представя 

примерно 

описание на 

бюджетните 

средства за 

подпомагане на 

изпълнението на 

стратегията 

 в) Определя 

ефективни 

механизми за 

насърчаване на 

инвестициите в 

санирането на 

сгради  

 2. Мерки за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност с 

цел постигане на 

изискваните 

икономии на 

енергия 

 Налице са 

планове за 

качеството на 

въздуха 

съгласно член 

23 от 

Директива 

2008/50/ЕО, 

които 

включват 

подходящи 

мерки за 

справяне с 

потенциално 

надвишаване на 

пределно 

допустимите 

стойности, 

определени в 
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Приложения XI 

и XIV от 

Директива 

2008/50/ЕО. 

Or. en 

 


