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КРАТКА ОБОСНОВКА

Най-голямото предизвикателство в Съюза и в света е бедността, която представлява 
нарушение на правата на човека, тъй като бедността лишава хората от достъпа им и 
упражняването на всички техни други права. 

Като отчита вредния ефект от бедността, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие 
гласи, че „изкореняването на бедността във всичките ѝ форми и измерения, 
включително крайната бедност, е най-голямото глобално предизвикателство и 
незаменимо изискване за устойчиво развитие“, и посочва „поставянето на край на 
бедността във всичките ѝ форми навсякъде“ като своя първа цел за устойчиво развитие 
(ЦУР).

Освен пред бедността, Съюзът е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани 
със сегрегацията, социалното изключване и дискриминацията, всички от които ще 
продължат да се задълбочават, ако не действаме бързо както чрез политиките на Съюза, 
така и чрез политиките на държавите членки и нашите програми за финансиране.

За да се изкорени ефективно бедността и да се противодейства на социалното 
изключване и сегрегацията, е необходим интегриран подход и планирането и 
изпълнението на програми, финансирани от няколко фонда; поради това е 
жизненоважно да се запазят съвместимостта и взаимното допълване на ЕФРР и 
Кохезионния фонд с ЕСФ+ (с всичките му обединени компоненти), но и други фондове, 
като например ЕЗФРСР, програмата „Еразъм“ и др. Трябва да гарантираме, че 
съответните правила са прости и гъвкави, не пораждат високи административни 
разходи и са хармонизирани.

От друга страна, макар и често непреднамерено и неволно, нашите програми и фондове 
на национално равнище и на равнището на Съюза са дискриминационни, тъй като не 
отчитат предизвикателствата и реалностите на хората, живеещи в Съюза. Ето защо е от 
съществено значение инвестициите в инфраструктура (включително във връзка с 
достъпа до вода, канализация и електричество), икономическите трансформации, 
енергийните преходи, свързаните с цифровата свързаност и с транспорта инвестиции, 
развитието на градските и селските райони, мерките за предотвратяване на рисковете 
от изменението на климата следва да достигат до всички хора, които живеят в Съюза, и 
до микрорайоните в неравностойно положение и селските райони.

Ако приемем сериозно съвместно определените ценности в нашите Договори и ако 
искаме да изпълним нашите съвместно определени ангажименти и да постигнем целите 
за устойчиво развитие, не можем да допуснем това, да имаме бюджет на Съюза, който 
да не гарантира липсата на дискриминация и равните възможности.

Ако ЕФРР и Кохезионният фонд са разработени добре и ако органите на държавите 
членки се борят с корупцията, те могат да променят нашата понастоящем тежка 
европейска реалност, да допринесат за изпълнението на потенциала на всички наши 
граждани и жители и да помогнат за дългосрочната интеграция на хората, които са 
намерили своя нов дом в нашия Европейски съюз.

Ето защо основната цел на докладчика е чрез текста на настоящото предложение да 
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гарантира, че бъдещите проекти – финансирани от един специфичен фонд или от много 
фондове, ще бъдат възможно най-приобщаващи и недискриминиращи, както и че те ще 
направят възможни по-добрите житейски перспективи за всеки в Съюза, като по този 
начин ще направят обществото ни устойчиво.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 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 
селските райони, засегнатите от 
промишлен преход райони и 
засегнатите от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия райони, 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 

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

хоризонталните принципи, със 
специален акцент върху борбата 
срещу социалното изключване и 
дискриминацията, 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 
вземат предвид и се спазват в пълна 
степен Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. 
Държавите членки следва да спазват 
задълженията, които са посочени в
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в частност 
задължението за осигуряване на
достъпност съобразно член 9 от нея, в 
съответствие с правото на Съюза за 
хармонизиране на изискванията за 
достъпност на продуктите и услугите. 
Достъпността за хората с 
увреждания следва да се гарантира 
във всички инфраструктурни 
проекти, финансирани от ЕФРР и 
Кохезионния фонд, с изключение на 
надлежно обосновани случаи. 
Държавите членки и Комисията следва 
да се стремят да изкореняват 
бедността, 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, 
като спазват член 21 от Хартата, 
съобразно който се забранява всяка 
дискриминация на основание като
пол, раса, цвят на кожата, етнически 
или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или 
вероизповедание, политическо или 
друго мнение, принадлежност към 
национално малцинство, имотно 
състояние, произход по рождение, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
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подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на ЕФРР и 
Кохезионния фонд следва да се 
осъществяват в рамките на устойчивото 
развитие и действията на Съюза за 
утвърждаване на целта за съхраняване, 
опазване и подобряване на качеството 
на околната среда, както е предвидено в 
член 11 и член 191, параграф 1 от 
ДФЕС, като се взема предвид 
принципът „замърсителят плаща“. За да 
се защити целостта на вътрешния пазар, 
операциите в полза на предприятия са в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ, определени в членове 107 и 108 
от ДФЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) ЕФРР и Кохезионният фонд 
следва да допринасят за 
изпълнението на ангажимента на 
Съюза и на неговите държави членки 
за постигане на целите за устойчиво 
развитие.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В един все по-свързан свят и с 
оглед на демографските и 
миграционните процеси е ясно, че 
миграционната политика на Съюза 
изисква общ подход, който разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта на различните 

(8) В един все по-свързан свят и с 
оглед на демографските и 
миграционните процеси е ясно, че 
миграционната политика на Съюза 
изисква общ подход, който разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта на различните 
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инструменти за финансиране. С цел да 
се осигури последователно, силно и 
съгласувано подпомагане на 
солидарността и усилията за споделяне 
на отговорността между държавите 
членки в усилията им за управление на 
миграцията, ЕФРР следва да осигурява 
подпомагане за улесняване на 
дългосрочната интеграция на 
мигрантите.

инструменти за финансиране като 
ЕСФ+, ЕФРР и ФУМ. С цел да се 
осигури последователно, силно и 
съгласувано подпомагане на 
солидарността и усилията за 
справедливото споделяне на 
отговорности между държавите 
членки за управление на миграцията, 
ЕФРР следва да осигурява подпомагане 
за улесняване на дългосрочното 
интегриране и приобщаване на 
граждани на трети държави.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и
регионите за посрещане на новите 
предизвикателства и осигуряване на 
високо ниво на сигурност за техните 
гражданите, както и за 
предотвратяване на 
радикализацията, като се разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта с други политики на 
Съюза, инвестициите по ЕФРР следва 
да допринасят за сигурността в 
области, в които е необходимо да се 
осигурят безопасни и сигурни 
обществени пространства и 
инфраструктура от критично значение, 
като например транспорта и 
енергетиката.

(9) ЕФРР следва да се използва за 
предотвратяване на 
маргинализацията и за изкореняване
на сегрегацията, като по този начин 
се допринесе за усилията на 
държавите членки и регионите за 
осигуряване на високо ниво на 
сближаване, интеграция и 
приобщаване в обществата.
Инвестициите по ЕФРР следва също 
така да допринасят за безопасността
в области, в които е необходимо да се 
осигурят безопасни и сигурни 
обществени пространства и 
инфраструктура от критично значение, 
като например транспорта и 
енергетиката.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За да се изкорени ефективно 
бедността и да се противодейства на 
социалното изключване и 
сегрегацията, е необходим интегриран 
подход и планирането и 
изпълнението на програми, 
финансирани от няколко фонда; 
следователно съвместимостта и 
взаимното допълване на ЕФРР и 
Кохезионния фонд с ЕСФ + и ЕЗФРСР 
са от ключово значение.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В допълнение, инвестициите по 
ЕФРР следва да допринасят за 
развитието на цялостна мрежа за 
високоскоростна цифрова 
инфраструктура и за насърчаването на 
чиста и устойчива мултимодална 
градска мобилност.

(10) В допълнение, инвестициите по 
ЕФРР следва да допринасят за 
развитието на цялостна мрежа за 
високоскоростна цифрова 
инфраструктура и за насърчаването на 
чиста и устойчива мултимодална 
градска мобилност, включително 
връзки между градските и селските 
райони.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се подпомогне 
интегрираното териториално развитие 
за по-ефективно справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, демографските и 

(25) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се подпомогне 
интегрираното териториално развитие 
за по-ефективно справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, демографските, 
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социалните предизвикателства в 
градските райони, включително 
функционалните градски райони, като 
се отчете необходимостта от 
насърчаване на връзките между 
градските и селските райони. 
Принципите за избор на градски райони, 
където трябва да бъдат изпълнени 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, както и 
ориентировъчните суми за тези 
действия, следва да бъдат определени в 
програмите по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ с разпределени 
на национално равнище за тази цел най-
малко 6% от средствата на ЕФРР. 
Следва също така да бъде постановено, 
че този процент следва да се спазва през 
целия програмен период в случаите на 
прехвърляне между приоритетите по 
една програма или между програми, 
включително по време на междинния 
преглед.

социалните и географските
предизвикателства в градските райони, 
включително функционалните градски 
райони, като се отчете необходимостта 
от насърчаване на връзките между 
градските и селските райони и връзките 
с отдалечени островни региони. 
Принципите за избор на градски райони, 
където трябва да бъдат изпълнени 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, както и 
ориентировъчните суми за тези 
действия, следва да бъдат определени в 
програмите по целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ с разпределени 
на национално равнище за тази цел най-
малко 6% от средствата на ЕФРР. 
Следва също така да бъде постановено,
че този процент следва да се спазва през 
целия програмен период в случаите на 
прехвърляне между приоритетите по 
една програма или между програми, 
включително по време на междинния 
преглед. ЕФРР и Кохезионният фонд 
следва да обърнат внимание и на 
специфичните предизвикателства, 
пред които са изправени селските 
райони, като например намаляване на 
населението и застаряване на 
населението, слаб пазар на труда, 
ограничен достъп до образование и 
обучение, липса на здравни заведения и 
социални услуги, отдалеченост, 
изолация и риск от бедност и 
социално изключване.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „по-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход“ 
(цел на политиката 1) чрез:

a) „по-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на приобщаващия, 
иновативния и интелигентен 
икономически преход“ (цел на 
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политиката 1) чрез:

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на устойчивото 
управление на водите;

v) предоставяне на всеобщ достъп 
до вода и канализация и насърчаване
на устойчивото управление на водите;

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на цифровата 
свързаност;

i) повишаване на цифровата 
свързаност със специален акцент върху 
микрорайоните в най-неравностойно 
положение, селските райони и 
отдалечените островни региони;

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) развитие на стабилна, устойчива 
на изменението на климата, 
интелигентна, сигурна и интермодална 
мобилност на национално, регионално и 
местно равнище, включително по-добър 
достъп до TEN-T и трансгранична 
мобилност;

iii) развитие на стабилна, устойчива 
на изменението на климата, 
интелигентна, сигурна и интермодална 
мобилност на национално, регионално и 
местно равнище, която да обхваща 
всички райони, включително районите 
в неравностойно положение, 
районите с малки градове и селските 
райони, както и по-добър достъп до 
TEN-T и трансгранична мобилност;

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv а) насърчаване на връзките между 
градските и селските райони, по-
специално на ефективната и 
устойчива мобилност между 
градските и селските райони;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „по-социална Европа —
реализиране на европейския стълб на 
социалните права“ (цел на политиката 
4) чрез:

г) „недискриминационна, 
приобщаваща и по-социална Европа —
реализиране на европейския стълб на 
социалните права и премахване на 
бедността и социалното изключване“
(цел на политиката 4) чрез:

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на ефективността на 
пазарите на труда и достъпа до 
качествена заетост чрез развитието на 
социалните иновации и инфраструктура;

i) повишаване на ефективността и 
приобщаващия характер на пазарите 
на труда и достъпа до качествена 
заетост чрез развитието на социалните 
иновации и инфраструктура;

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подобряване на достъпа до 
приобщаващи и качествени услуги в 
областта на образованието, обучението 
и ученето през целия живот чрез 
развитие на инфраструктурата;

ii) подобряване на достъпа до 
приобщаващи и качествени услуги в 
областта на образованието, обучението 
и ученето през целия живот чрез 
развитие на инфраструктурата в 
частност в селските райони;

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) повишаване на социално-
икономическата интеграция на 

iii) повишаване на социално-
икономическото приобщаване на 
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маргинализираните общности, 
мигрантите и групите в 
неравностойно положение чрез 
интегрирани мерки, включително 
жилищно настаняване и социални 
услуги;

маргинализираните общности, като 
ромите, и други групи в неравностойно 
положение чрез интегрирани мерки, 
включително жилищно настаняване и 
социални услуги;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) повишаване на социално-
икономическото интегриране и 
приобщаване на граждани на трети 
държави чрез интегрирани мерки, 
включително жилищно настаняване 
и социални услуги;

Изменение 21

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 
висококачествено здравеопазване чрез 
развитие на инфраструктурата, 
включително първичните здравни 
грижи, с особен акцент върху селските 
райони и социалните групи в 
неравностойно положение, като 
например ромите;

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

приобщаващо социално, икономическо 
и екологично развитие, културното 
наследство и социалната 
инфраструктура в градските райони;

Изменение 23

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 и 
приобщаващо социално, икономическо 
и екологично развитие на местно 
равнище, културното наследство и 
социалната инфраструктура, 
включително за селските, 
крайбрежните и отдалечените 
островни райони — посредством 
водено от общностите местно развитие.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в достъпа до услуги; б) инвестиции в достъпа до услуги, 
с особен акцент върху намиращите се 
в неравностойно положение, 
маргинализирани и сегрегирани 
социални групи;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР може да подпомага 
интегрираното териториално развитие в 
рамките на програмите по двете цели, 
посочени в член 4, параграф 2 от 

1. ЕФРР може да подпомага 
интегрираното териториално развитие в 
рамките на програмите по двете цели, 
посочени в член 4, параграф 2 от 
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Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия 
Регламент за общоприложимите 
разпоредби] в съответствие с 
разпоредбите на дял III, глава II от 
посочения Регламент [новия Регламент 
за общоприложимите разпоредби].

Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия 
Регламент за общоприложимите 
разпоредби] в съответствие с 
разпоредбите на дял III, глава II от 
посочения Регламент [новия Регламент 
за общоприложимите разпоредби]. 
Интегрираното териториално 
развитие не се ограничава до 
градските райони, а обхваща също 
така области като метрополни зони, 
селски и градски райони, 
подрегионални или трансгранични 
райони и изолирани селски общности.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР подпомага интегрираното 
териториално развитие въз основа на 
териториални стратегии в съответствие 
с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби] с акцент върху градските 
райони („устойчиво градско развитие“) 
в рамките на програмите по двете цели, 
посочени в член 4, параграф 2 от същия 
регламент.

1. ЕФРР подпомага интегрираното 
териториално развитие въз основа на 
териториални стратегии в съответствие 
с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби] с акцент върху, но не 
ограничено до, градските райони 
(„устойчиво градско развитие“) в 
рамките на програмите по двете цели, 
посочени в член 4, параграф 2 от същия 
регламент.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход

(1) По-интелигентна Европа чрез 
насърчаване на приобщаващия 
иновативен и интелигентен 
икономически преход
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Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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

(2) По-зелена, нисковъглеродна 
Европа за всички чрез насърчаване на 
чист и справедлив енергиен преход, 
зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика, приспособяване към 
изменението на климата и превенция и 
управление на риска.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) По-добре свързана Европа за 
всички чрез подобряване на 
мобилността и регионалната свързаност 
на ИКТ

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 2 – RCO 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

RCO 65 – Капацитет на 
рехабилитираните жилища – други

Капацитет на рехабилитираните 
жилища – роми

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – колона 2 – RCO 65 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитет на рехабилитираните 
жилища – други 
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Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 2 – RCO 69 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитет на подкрепяната 
инфраструктура за здравни грижи 

Капацитет на подкрепяната 
инфраструктура за здравни грижи –
роми

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – колона 2 – RCO 69 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитет на подкрепяната 
инфраструктура за здравни грижи –
други

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 2 – RCO 70 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитет на подкрепяната социална 
инфраструктура (различна от жилищна)

Капацитет на подкрепяната социална 
инфраструктура (различна от жилищна)
– роми

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – колона 2 – RCO 70 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капацитет на подкрепяната 
социална инфраструктура (различна 
от жилищна) – други
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Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 3 – RCR 68 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на заетите рехабилитирани 
жилища — други

Брой на заетите рехабилитирани 
жилища – роми

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – колона 3 – RCO 68 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на заетите рехабилитирани 
жилища – други

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 3 – RCR 72 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица с достъп до подобрени здравни 
услуги 

Лица с достъп до подобрени здравни 
услуги – роми

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение I  – таблица 1 – колона 3 – RCR 72 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица с достъп до подобрени здравни 
услуги – други

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение 1 – таблица 1 – колона 3 – RCR 73
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишен брой на лицата, които 
използват подкрепяните здравни 
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