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Проектоизменение 6250 === REGI/6250 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 02 02 77 41
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

02 02 77 41 400 000 200 000 400 000 200 000
Резерви

Общо 400 000 200 000 400 000 200 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Улеснен кулинарен обмен за бежанските и приемащите общности в селата 
и малките градове по периферията на Европейския съюз

Забележки:
Добавя се следният текст:

Този пилотен проект има за цел да обърне внимание на ефективната интеграция на 
бежанците, което е от решаващо значение за регионалното развитие. Това се прави чрез 
предоставяне на рамка за интеграция чрез кулинарен обмен с цел обучение между бежанските и 
приемащите общности по периферията на Европейския съюз.
Междукултурният обмен може да насърчи интеграцията на новопристигналите и да облекчи 
проблемите на приемащата общност. Много от съществуващите усилия обаче привличат 
предимно по-млади, образовани и многоезични участници и са фокусирани върху големите 
градове. Улесненият обмен на рецепти, готварските курсове и домашно приготвената храна 
имат потенциала да позволят на широк спектър от хора да взаимодействат пряко, 
включително жени, по-възрастни, по-слабо образовани и едноезични участници, и да 
предложат на бежанците и приемните общности преки, осезаеми и вкусни ползи. В няколко 
големи града НПО популяризират малки споделени кухни, готварски фестивали за бежанци и 
обмен на рецепти.
При все това е от съществено значение да се осигури помощ, на първо място под формата на 
преводачи, за да се даде възможност такъв обмен да се осъществява в по-малки и отдалечени 
места, които понякога неочаквано трябва да приемат големи бежански общности. Тази 
пилотна програма ще бъде необходима най-скоро в относително изолираните райони в 
държавите членки, в които са пристигнали голям брой бежанци. Пилотният проект обаче има 
потенциала да бъде самоустойчив, да може да се променя по мащаб и да бъде възпроизвеждан, 
за да спомогне за преодоляване на други пропуски.
По тази причина внимателното оценяване на последиците, предимствата и 
предизвикателствата следва да бъде част от първоначалното изпълнение.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).



4

Обосновка:
„След пика на пристигащи бежанци в Европа от 2015 – 2016 г. вниманието сега е насочено към 
ефективното интегриране на мигрантите в техните нови общества. Въпреки че политиката в областта 
на миграцията продължава да бъде национална отговорност, централните и местните органи 
признават, че интеграцията трябва да се извършва там, където са хората – на работното им място, в 
кварталите им и в училищата, в които изпращат своите деца. Зад всяка миграционна статистика има 
отделни лица или семейства, които започват нов живот на ново място.“

Източник: ОИСР – „Да работим заедно за интеграцията на мигрантите и бежанците на местно 
равнище“

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6251 === REGI/6251 ===

Внесено от Younous Omarjee, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000
Резерви

Общо 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6252 === REGI/6252 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 06 02 77 25
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

06 02 77 25 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Интелигентна градска мобилност чрез автономни превозни средства

Забележки:
Добавя се следният текст:

В средносрочен и дългосрочен план градовете в целия Европейски съюз следва да прилагат в 
широк мащаб концепцията за автономните електрически автомобили/ автомобили без водач, 
която им помага да насърчават по-добра и екологосъобразна политика за градска мобилност за 
техните граждани, туристи, други заинтересовани страни и околната среда. Този пилотен 
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проект предполага, че ще се реализира набор от интегрирани действия в поне 10 града 
(пилотни градове) с различна големина от различни държави – членки на ЕС, като тук се 
включват натоварени градски центрове и приоритетни квартали, туристически дестинации, в 
т.ч. крепости, тематични увеселителни паркове или курорти, летища, образователни 
комплекси, големи болници и др. Проектът взема под внимание едно добро географско 
равновесие между градовете, които се намират в държави от северната, южната, източната, 
западната и централната част на ЕС, между по-богати и по-бедни градове, между по-значими 
или малки до средно големи градове. Разглеждаме градове със силна политическа воля, 
компетентен административен и технически капацитет за изпитване на тези автономни 
превозни средства и за персонализиране на бъдеща инициатива, при която пилотната фаза 
преминава на общностно равнище.
Проектът съчетава по интегриран начин придобиването на малки автобуси без водач с 
капацитет 15 души, включително достъпни за хора с увреждания, които предлагат по-голяма, 
ефективна и интелигентна мобилност на пилотните градове и частните обекти.
Тези автобуси използват данни от лидар сензори, камери, GPS RK, IMU и одометрия, които 
биват обединени и анализирани чрез задълбочени програми за обучение, изкуствен интелект и 
високоскоростна връзка.
Придобиването се допълва от интензивни образователни кампании, популяризирани чрез 
канали на социалните медии в кметства, училища, университети, туристически 
информационни центрове, жилищни асоциации, съюзи и др. Целта на тези кампании е да се 
развие солидна градска култура, обществено ориентирана към използването на този 
алтернативен транспортен модел, и да се засили значението на алтернативите за 
екологосъобразна мобилност в европейската градска среда; също така да се популяризира по 
видим начин финансовата подкрепа на Европейската комисия. В края на проекта ще бъдат 
изготвени насоки, отчитащи извлечените поуки, които ще бъдат публикувани на всички 
официални езици на ЕС. Те ще бъдат разпространявани по съответните официални канали 
(например сдружения на общини във всяка държава – членка на ЕС, съответни рамкови мрежи 
за органите на местно управление, туристически дестинации, транспортни съюзи). Ще бъдат 
проведени публични прояви (напр. пресконференция) и практически демонстрации в 
Европейския парламент, Комитета на регионите или Европейската комисия и във всеки 
пилотен град.
Автобусите ще бъдат оборудвани с интелигентни съоръжения (напр. цифрови дисплеи), които 
предлагат необходимата информация за маршрута, дестинацията, въглеродния отпечатък, 
образователното послание относно важността да се живее в екологосъобразна градска среда; 
те ще измерват качеството на въздуха в реално време, използвайки датчици, ще съобщават за 
пристигането/заминаването си в станции, използвайки аудио и показвани по цифров начин 
съобщения. Те ще предоставят на пътниците безплатен безжичен интернет. По време на 
пилотния проект достъпът до тези автобуси ще бъде безплатен за гражданите. 
Оперативните разходи, които са необходими за тяхната оптимална функция, ще бъдат 
покрити от проектите и гаранциите, предложени от дружеството, спечелило обществена 
поръчка за доставка на автобусите.
Друг основен аргумент е, че този вид пилотен проект чрез конкретни резултати създава модел, 
който може да се променя по мащаб – т.е. може да се възпроизведе на равнището на различни 
градове в ЕС, с различни и специфични потребности от мобилност. Неговите резултати 
подкрепят общините и други заинтересовани страни (включително частни оператори) да 
подготвят бъдещите си проекти за мобилност, които биха могли да бъдат финансирани от 
Европейската комисия и националните правителства в рамките на бъдещия период на 
финансиране (2021 – 2024 г.) чрез регионални оперативни програми и други програми, които 
подкрепят политиката на сближаване на ЕС. Те са по-добре запознати с разходите, 
изискванията за безопасност и сигурност, логистиката, разходите за поддръжка, разходите за 
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финансова достъпност. Градовете биха могли да се адаптират и да приемат нови местни 
решения/политики за интелигентна градска мобилност, като засилват значението на 
използването на интегрирани алтернативни видове градски транспорт, на мобилността като 
обслужване, на флотите от екологосъобразни превозни средства – по ефикасен и безопасен 
начин и в подходяща градска среда.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Автономните превозни средства (AutoV), използвани от местната администрация, предлагат нещо 
повече от устойчиво решение за градска мобилност. Те също така са най-добрата технология, 
възприета от хората в широк мащаб. Управлявано от орган, на който гражданите са предоставили 
доверието си, това решение предлага възможност за изпитване и възпроизвеждане в различни 
мащаби на съвместното съществуване на хората и технологиите в града: от етичния кодекс, който 
трябва да бъде приет, до публичните политики за внедряването му в градския живот, по-големият 
брой автономни превозни средства в градовете ще подсили местните интелигентни стратегии.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6253 === REGI/6253 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 09 05 77 11
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

09 05 77 11 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие – Действия „от долу нагоре“ за разработване на политики за култура 
и благосъстояние в ЕС

Забележки:
Добавя се следният текст:

През 2018 г. ЕС прие новата европейска програма за култура, която доразви обхвата на 
„Европейската програма за култура в един глобализиран свят“ (2007). Новата програма 
потвърждава отново, че секторите на културата и творчеството укрепват европейската 
идентичност, имат потенциала да подобряват живота, да трансформират общностите, да 
създават работни места и растеж и да оказват въздействие върху други сектори. По-
конкретно една от трите стратегически цели на новата програма е да се използва силата на 
културата и културното многообразие за социално сближаване и благосъстояние, като се 
насърчава културното участие, мобилността на хората на изкуството и опазването на 
наследството.
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В документа се призовава за изследвания в областта на културните взаимовръзки с цел оценка 
на въздействието в различни области, включително здравето и благосъстоянието.
Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават индивидуалното 
оправомощаване, демократичното съзнание и социалното сближаване чрез обмена с други хора 
и гражданската ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие 
на цифровизацията и застаряващите и многообразни в културно отношение общества е 
необходимо по-добро разбиране за различните аудитории. Нужна е по-силна ориентация към 
интересите и потребностите на специфични групи, например младежите, възрастните хора, 
хората с увреждания, хората с мигрантски произход и хората, живеещи в бедност или 
материални лишения. Цифровите технологии са актив за привличане на аудитория и 
иновативни методи на участие. Междусекторното сътрудничество с други области, например 
образованието, социалните грижи, здравеопазването, науката и технологиите, както и 
регионалното и градското развитие, оказва значително въздействие върху сближаването и 
благосъстоянието. Специално внимание следва да се отдели на ролята на културата на местно 
равнище, на качеството на архитектурата и жизнената среда и на вдъхновените от 
културата социални иновации, допринасящи за развитието на градовете и регионите в ЕС.
Целеви резултати: Обменът на опит и примерите за успех ще спомогнат за 
идентифицирането на добри практики. Може да се установи полезно взаимодействие със 
структурните фондове, Програмата на ЕС за градовете и нейното ново партньорство в 
областта на културата и културното наследство, както и с Програмата на ООН до 2030 г. и 
проекта на ОИСР за направлявана от културата регионална производителност и 
благосъстояние.
Предложеният пилотен проект има за цел да подкрепи
1. научни изследвания в областта на културата и благосъстоянието;
2. транссекторно и трансевропейско сътрудничество с цел да се генерират знания, пилотни 
проекти и политически насоки за това как да се подобри благосъстоянието чрез култура – 
Европейски мозъчен тръст по култура и благосъстояние;
3. експериментална работа по места в пилотни градове в цяла Европа относно методи, 
действия и мерки за повишаване на благосъстоянието на хората и общностите (качество на 
застроената среда, качество на пространствата за социално взаимодействие, качество на 
услугите за специфични групи като ученици, деца, възрастни хора, групи със специални 
потребности и др.);
4. разработване на насоки за действие и политики за градовете, институциите и участниците 
в областта на културата относно ефективното използване на културата за благосъстояние;
5. споделяне на знания, повишаване на осведомеността и капацитета на основните действащи 
лица за използване на културата за благосъстояние – местни семинари в различни градове в 
Европа и широкомащабен форум по култура и благосъстояние.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Достъпът до култура и участието в културния живот насърчават индивидуалното оправомощаване, 
демократичното съзнание и социалното сближаване чрез обмена с други хора и гражданската 
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ангажираност. Поради променящото се потребителско поведение вследствие на цифровизацията, 
застаряващите и многообразни в културно отношение общества е необходимо по-добро разбиране за 
различните аудитории. Нужна е по-силна ориентация към интересите и потребностите на 
специфични групи, например младежите, възрастните хора, хората с увреждания, хората с 
мигрантски произход и хората, живеещи в бедност или материални лишения.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6257 === REGI/6257 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 10 02 77 04 — Пилотен проект — Интегрирани техники за сеизмично укрепване и 
енергийна ефективност на съществуващи сгради

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

10 02 77 04 1 275 000 637 500 p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 275 000 637 500 p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000

Обосновка:
Рехабилитацията на съществуващите сгради е основна цел за държавите – членки на ЕС.

За тази цел следва да се разработи план за действие за обновяване и модернизиране на 
съществуващия сграден фонд.

При все това определянето на устойчиви техники за рехабилитация, които са в състояние да намалят 
сеизмичната уязвимост и да повишат енергийната ефективност, съвсем не е лесно. Изискват се 
допълнителни и актуализирани изследвания и резултати.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6254 === REGI/6254 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 13 01 01 — Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на 
политиката „Регионална и селищна политика“

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 01 01 64 225 525 64 225 525 66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 225 806 225 806 66 292 226 66 292 226
Резерви

Общо 64 225 525 64 225 525 66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 225 806 225 806 66 292 226 66 292 226

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6255 === REGI/6255 ===
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Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 13 01 02 01 — Външен персонал

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 01 02 01 2 027 632 2 027 632 2 106 282 2 106 282 2 021 907 2 021 907 84 375 84 375 2 106 282 2 106 282
Резерви

Общо 2 027 632 2 027 632 2 106 282 2 106 282 2 021 907 2 021 907 84 375 84 375 2 106 282 2 106 282

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6256 === REGI/6256 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 13 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и 
комуникационните технологии в област на политиката „Регионална и селищна политика“

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 01 03 4 305 733 4 305 733 4 348 615 4 348 615 4 190 550 4 190 550 158 065 158 065 4 348 615 4 348 615
Резерви

Общо 4 305 733 4 305 733 4 348 615 4 348 615 4 190 550 4 190 550 158 065 158 065 4 348 615 4 348 615

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6258 === REGI/6258 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 13 03 77 26
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 03 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Изграждане на капацитет за устойчивост на изменението на климата в 
рамките на политиката на сближаване
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Забележки:
Добавя се следният текст:

Политиката на сближаване се очаква да допринесе повече от всякога за опазването на климата 
и затова Комисията предложи за следващия период на финансиране, започващ през 2021 г., 
разпоредби за гарантиране устойчивостта на инфраструктурните проекти спрямо 
изменението на климата. Въпреки че оценката на въздействието на климата вече е била 
разглеждана в миналото за оценяване на големи проекти, интегрирането на устойчивостта на 
изменението на климата изисква рационализиран и целенасочен подход, както и специфични 
експертни познания и капацитет за прилагане на политиката на сближаване от страна на 
тези участници, по-специално управляващите органи и комитетите за мониторинг 
(включващи всички участващи партньори). С цел да се избегне формалното разглеждане на 
устойчивостта на изменението на климата, тя следва вместо това да се постави в контекста 
на дългосрочните структурни промени и прехода на нашите икономики. Поради това е 
необходимо да се изградят капацитет и знания сред съответните участници, така че 
устойчивостта на изменението на климата да се прилага по ефективен начин от самото 
начало на предстоящия период на финансиране.
Пилотният проект има за цел изграждане на капацитет сред управляващите органи и 
комитетите за мониторинг в областта на устойчивостта на изменението на климата. Той 
също така повишава осведомеността относно необходимостта от вземане на решения за 
съобразено с изменението на климата планиране и инвестиционни решения и допринася за 
включването на финансирането на политиката на сближаване в дългосрочните сценарии за 
декарбонизация и изпълнението на националните планове в областта на енергетиката и 
климата. В дългосрочен план проектът би могъл да бъде доразвит в инструмент, който 
съчетава потребностите от финансиране за адаптиране към изменението на климата с 
евентуални средства от източници от ЕС. Пилотният проект може също така да се използва 
за популяризиране, за да се покаже приносът на политиката на сближаване за опазването на 
климата.
Предлагат се следните дейности:
– създаване на резерв от съответни участници от управителните органи и комитетите за 
мониторинг, които вече имат опит в прилагането на инструменти за устойчивост на 
изменението на климата или ще се занимават с устойчивостта на изменението на климата в 
близко бъдеще, както и от органите по въпросите на енергетиката и опазването на климата 
(„участници“). Следва да се използват съществуващите инструменти и мрежи на 
разположение на Европейската комисия за провеждане на обучения, насочени към 
националните и регионалните органи, отговарящи за управлението на структурните фондове 
и Кохезионния фонд;
– организиране на поредица от събития за участниците (напр. чрез семинари), евентуално в 
сътрудничество с подходящи експерти от академичните и консултантските среди, с цел 
тестване на механизъм за устойчивост на изменението на климата (напр. предложен от 
Европейската комисия), натрупване на опит и извличане на поуки във връзка с неговата 
приложимост, ефективност и възможни области за подобрение;
– извличане на дивиденти от този процес, разпространение на резултатите от него, 
включително предложение за механизми за увеличаване на капацитета на всички съответни 
участници в изпълнението на инфраструктурни проекти в рамките на политиката на 
сближаване;
– препоръки за политики, чиято цел е да се гарантира, че устойчивостта на изменението на 
климата ще бъде ефективен инструмент в изпълнението на политиката на сближаване (напр. 
разработване на инструмент за онлайн обучение за устойчивост на изменението на климата).
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Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Борбата с изменението на климата е сред най-важните приоритети на ЕС и изисква действия на 
всички фронтове. Освен задълженията, които произтичат от законодателството, е необходимо 
опазването на климата да бъде установено като хоризонтален принцип, който да бъде отчитан във 
всеки момент на вземане на решения в Съюза и да бъде подкрепен от механизъм за устойчивост на 
изменението на климата. За ефективното му прилагане е необходимо да се изгради капацитет сред 
съответните участници.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6259 === REGI/6259 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 13 03 77 27
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 03 77 27 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000
Резерви

Общо 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Насърчаване на градски партньорства в световен мащаб за изпълнение на 
Новата програма за градовете (NUA) на Организацията на обединените нации, с особен акцент 
върху сътрудничеството по въпроси и политики, свързани с кръговата икономика, както и по 
въпросите за качеството на въздуха, енергийния преход и интеграцията на мигрантите и 
бежанците

Забележки:
Добавя се следният текст:

Политиката на ЕС за градско развитие и международното сътрудничество в областта на 
политиката за градовете се насочват към теми като интелигентните градове, управлението 
на отпадъците и адаптирането към изменението на климата. Съществуват доказателства, 
че някои други теми биват разглеждани много по-малко. Това подготвителното действие е 
предназначено да тества международния опит и да разбере добрите практики по отношение 
на 4 свързани с устойчивото градско развитие теми, които са относително пренебрегвани, но 
са от решаващо значение за качеството на живот в градовете във и извън ЕС. Това са теми, по 
които някои градове по света, включително в не толкова проспериращи страни, имат богат 
опит, който да предложат на градовете в ЕС. Пример за това е кръговата икономика, област 
от фундаментално значение, при която градовете в ЕС имат много да се поучат от някои 
градове извън ЕС. Янез Поточник, бивш член на Европейската комисия и сега съпредседател на 
Международната комисия за ресурсите към Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), 
заявява, че „преходът към кръгова икономика е не само необходим, но и неизбежен“. Ето защо 
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това е една от 4-те ключови области, в които трябва да се изпробват нови практики от 
международния опит, които на свой ред могат да служат като демонстрация за бъдещи 
програми на ЕС за градско развитие в рамките на политиката на сближаване. За да се 
гарантира успехът на това сътрудничество, е важно то да включва заинтересованите страни 
във и извън ЕС, по-специално научноизследователската общност и частния сектор.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
При приемането на Новата програма за градовете на ООН в Кито през октомври 2016 г. ЕС пое 
доброволен ангажимент да реализира Новата програма за градовете чрез Програмата на ЕС за 
градовете и да насърчи сътрудничеството между градовете в областта на устойчивото градско 
развитие. Опитът от действията на ЕС до момента показва, че някои ключови теми в програмите за 
градско развитие са пренебрегнати. Чрез този пилотен проект ще бъдат тествани 4 такива теми за 
подобряване на политиката за градовете на държавите във и извън ЕС и за осигуряване на 
информация за бъдещо сътрудничество между градовете.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6260 === REGI/6260 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 13 03 77 28
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 03 77 28 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Сътрудничество между ЕС и Латинска Америка в областта на 
териториалното развитие и иновациите на регионално равнище

Забележки:
Добавя се следният текст:

Това действие ще насърчи сътрудничеството с държавите и регионалните организации от 
Латинска Америка и Карибския басейн в областта на иновациите на регионално равнище и на 
стратегиите за трансгранично развитие.
То надгражда опита на политиката на сближаване на ЕС и предишни инициативи за 
интелигентна специализация и трансгранично сътрудничество. След договореното писмо за 
намерения е време да се положи начало на програма за сътрудничество. Основната цел на това 
действие е да се обучат националните, регионалните и местните участници; да се насърчи 
диалогът между ЕС и Латиноамериканските държави и региони; и да се благоприятства 
обменът между бизнеса, научните изследвания и общностите на гражданското общество. 
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Това ще спомогне за развитие на организационен и административен капацитет в страните 
партньори с цел насърчаване на икономически промени и диверсификация в по-слабо развитите 
и граничните райони.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Това действие допринася за укрепване на връзките и сътрудничеството между партньорите от ЕС и 
Латинска Америка и насърчава балансираното териториално развитие и социално-икономическото 
сближаване, интелигентната специализация и иновациите на регионално равнище, както и 
укрепването на процесите на регионална интеграция. То ще допринесе за изпълнението на новата 
стратегия ЕС – Латинска Америка.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6261 === REGI/6261 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 13 03 77 29
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 03 77 29 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Резерви

Общо 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие – Продължение на Адриатическо-Йонийската мрежа от 
университети, региони, търговски камари и градове (AI-NURECC) 

Забележки:
Добавя се следният текст:

Предложеният проект продължава като подготвително действие след успеха на пилотния 
проект със заглавие: Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR): 
генериране и подготовка на инициативи и проекти с действителна добавена стойност за 
региона като цяло.
Адриатическо-Йонийската мрежа от университети, региони, търговски камари и градове 
(инициативата AI-NURECC) предложи инициатива с участието на основните заинтересовани 
страни от региона на Адриатическо и Йонийско море, които се присъединиха към усилията за 
изпълнение на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), за 
подсилване на основните цели и възможности на EUSAIR на регионално и местно равнище и за 
насърчаване на доброто изпълнение на плана за действие.
Инициативата AI-NURECC се координира от Конференцията на периферните морски региони 
(CPMR) с подкрепата на четири партньора от района: Адриатическо-Йонийския еврорегион 
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(AIE), Форума на адриатическите и йонийските региони (FAIC), Форума на адриатическите и 
йонийските търговски камари и университетската мрежа „UniAdrion“.
Настоящата инициатива AI-NURECC е с продължителност 18 месеца (завършва през есента 
на 2018 г.), а обратната информация от заинтересованите страни и участниците показва 
необходимостта от втора, разширена инициатива.
Продължителността на втората инициатива AI-NURECC може да бъде 36 месеца (от 
октомври 2019 г. до октомври 2022 г.).
Продължението на инициативата AI-NURECC ще има за цел:
засилване на отговорността на регионалните и местните органи по отношение на основните 
цели и възможности на EUSAIR, насърчаване на ефективен приобщаващ подход от долу нагоре;
насърчаване на развитието на устойчив туризъм с акцент върху осемте приоритетни 
действия за TSG 4 съгласно доклада за националните туристически стратегии в рамките на 
EUSAIR – общи приоритети и действия във връзка със стълб ІV от плана за действие на 
EUSAIR „Устойчив туризъм“, подкрепа за изпълнението на действията в сътрудничество с 
членовете на TSG 4;
насърчаване на изграждането на мрежи с множество участници и на сътрудничество между 
представители на частния и публичния сектор и гражданското общество с цел:
– засилване на координацията между политиките на ЕС и националните, регионалните и 
местните политики за развитие на кръговата икономика;
– работа по териториалните предизвикателства в конкретни райони на Адриатическо и 
Йонийско море (планини, острови и слабо населени райони), свързване на EUSAIR с новата 
териториална програма и подкрепа на регионално равнище във връзка със специфични 
териториални предизвикателства (съществуващи платформи, млади хора в области с 
териториални предизвикателства) за установяване на диалог;
– повишаване на уменията и знанията на младите хора, студентите и държавните 
служители, включително на тези, които живеят в райони с териториални 
предизвикателства;
– насърчаване на теми, свързани с няколко стълба на Стратегията на ЕС за региона на 
Адриатическо и Йонийско море: „Научни изследвания и иновации“, „Развитие на МСП“ и 
„Изграждане на капацитет“. Следователно, подкрепа за предприемачеството, 
транснационалните клъстери и дейностите на цифровите иновационни центрове в рамките 
на Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море, както и принос за 
разпространението и укрепването на съществуващите платформи за стратегии за 
интелигентна специализация (RIS3) и за работа по нови платформи, по целесъобразност.
създаване на възможност за полезни взаимодействия с TSG в рамките на EUSAIR;
насърчаване на полезни взаимодействия с други инициативи (WestMED, BLUEMED) и/или други 
макрорегионални стратегии (EUSDR, EUSBSR, EUSALP).
Целевите групи за продължението на инициативата AI-NURECC ще бъдат:
представители на регионалните и местните органи на управление;
университети, институции за ПОО, студенти и сдружения на студенти;
младежи и безработни младежи;
регионални и/или местни агенции за развитие;
търговски камари;
малки и средни предприятия;
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творчески и културни индустрии;
частни инвеститори;
островни, селски и планински общности и мрежи.
Действията, предприети от продължението на инициативата AI-NURECC, ще бъдат:
организиране на семинари за обучение в областта на AI-NURECC, насочени към различни 
тематични области и междусекторни въпроси (устойчив туризъм, син растеж, развитие на 
МСП, научни изследвания и иновации и др.);
разглеждане на въпроси, свързани със стратегиите за интелигентна специализация, 
иновациите и развитието на МСП в рамките на стратегията;
създаване на фонд за стипендии AI-NURECC (6-месечни стажове с поети разходи в 
иновационно предприятие от Адриатическо-Йонийския регион );
разработване на специфични проучвания (напр. начини за справяне с предизвикателствата, 
които оказват влияние върху развитието на устойчивия круизен туризъм в Адриатическо и 
Йонийско море, западните морски пътища на коприната, показателите и събирането на данни 
за островите в рамките на EUSAIR и др.).
Териториалният обхват за продължението на инициативата AI-NURECC ще бъде:
макрорегионът на Адриатическо и Йонийско море;
когато е възможно, дейностите следва да бъдат насочени и/или да се изпълняват в територии 
от региона, които са изправени пред специфични предизвикателства (например планини, 
острови и слабо населени райони).
Като се имат предвид дейностите, които се стреми да осъществи продължението на 
инициативата AI-NURECC, също така ще бъдат ангажирани асоциирани партньори за 
изпълнението на конкретни действия, в допълнение към партньорите по инициативата AI-
NURECC.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Обратната информация от заинтересованите страни и участниците в действия по текущата 
инициатива AI-NURECC показва необходимостта от втора, разширена и по-приобщаваща 
инициатива. Като се имат предвид дейностите, които се стреми да осъществи продължението на 
инициативата AI-NURECC, също така ще бъдат ангажирани асоциирани партньори за изпълнението 
на конкретни допълнителни действия, освен партньорите по инициативата AI-NURECC.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6262 === REGI/6262 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 13 03 77 30
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 03 77 30 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие – Интелигентно местно администриране чрез използване на 
„интернет на предметите“, изкуствен интелект, виртуална реалност и инструменти за 
машинно самообучение с цел доближаване до гражданите

Забележки:
Добавя се следният текст:

Центърът за иновации и гражданско въображение е инструмент за социални иновации, 
комуникация, научни изследвания и популяризиране, както и място за обсъждане и 
информиране на гражданите, обществеността и експертите в различни области. Освен това 
Центърът се стреми да се превърне в постоянна лаборатория, в която да се разработват и 
тестват различни форми на сътрудничество между участниците в градовете, за да се 
подкрепят приобщаващите практики и да се насърчават обсъжданията по проекти за 
иновации в градовете. Центърът управлява процесите на анализ и разработва пилотни 
проекти за общността и има за цел да разрешава неотложните проблеми на града и да планира 
бъдещи проекти, да набелязва допълнителни функции във връзка с настоящата динамика на 
града. Една от особеностите на Центъра за иновации и гражданско въображение е че използва 
в организацията отворените срещи и методиките за иновации, препоръчани от Европейската 
комисия, като използва концепцията за четворна спирала (разглежда темите за анализ с 
участието на експерти от областта на публичната администрация, представители на 
академичните среди, бизнеса и НПО) или дори петорна спирала, като присъединява и включва в 
четворната спирала и граждани – преки бенефициери на мерки, насочени към повишаване на 
качеството на живот в града. Центърът координира и ръководи сложни мрежи на основано на 
участието управление.
Силните страни на този пилотен проект са наблягането на проактивността на гражданите 
спрямо местните органи на управление и подчертаването на значението на тяхното участие в 
процеса на вземане на решения.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Технологията е предназначена да улеснява достъпа на гражданите до публичната администрация. 
Поради това следва да се приеме политика, насочена към финансиране на решения за иновации на 
местно равнище, които да бъдат предоставени в служба на общините. Финансирането следва да 
помогне на градовете да проектират продукти, адаптирани към местните потребности, като се 
използват цифровите решения, които са на разположение на пазара, като „интернет на предметите“, 
изкуствен интелект, виртуална реалност и машинно самообучение. Резултатът ще покаже конкретно 
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как машините са в услуга на гражданите и също така ще създаде местни обществени услуги, които са 
достъпни 24 часа в денонощието.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6263 === REGI/6263 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 13 03 77 31
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 03 77 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие – Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море 
(EUSAIR): генериране и подготовка на инициативи и проекти за подкрепа на многостепенното 
управление и партньорствата с добавена стойност за региона

Забележки:
Добавя се следният текст:

Целта на подготвителното действие е организирането и разработването на:
ефективно многостепенно управление за постигане на целите, определени в Стратегията на 
ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR);
изграждане на капацитет сред основните изпълнители на EUSAIR като предпоставка за 
ефективното изпълнение на плана за действие на EUSAIR;
генериране и подготовка и действително прилагане на инициативи и проекти с истинска 
макрорегионална значимост;
инициативи за повишаване на осведомеността, подкрепа за партньорството между НПО и 
местни и регионални органи, културни прояви, програми за обучение и/или семинари за 
граждани и особено за младите хора в региона, с цел създаване на ангажираност по отношение 
на EUSAIR, подчертаване на общата регионална идентичност и насърчаване на 
партньорството и изграждането на мрежи в региона. Програмите следва да наблягат на 
гражданското обучение, транснационалното предприемачество, възможностите за културни 
прояви, добрите съседски отношения и да спомагат за насърчаване на ефективна интеграция в 
ЕС на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС;
да подкрепят международни сдружения, представляващи региони, градове, търговски камари, 
университети, пристанищни органи и други, които имат за цел по-нататъшно подобряване на 
изпълнението на стратегията.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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Обосновка:
Регионът има ключова роля за укрепването на географското единство в Европа.

Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море следва да се приложи, като се 
използват всички налични източници на финансиране – от Европейския съюз, неговите държави 
членки и други крайбрежни държави, международните финансови институции, както и частен 
капитал. Партньорствата между заинтересованите страни на местно и регионално равнище и НПО са 
предпоставка за успешното изпълнение на стратегията.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6264 === REGI/6264 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 
помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 08 01 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000
Резерви

Общо 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6265 === REGI/6265 ===

Внесено от Younous Omarjee, докладчик, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 32 02 77 16
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

32 02 77 16 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Резерви

Общо 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие – Засилване на сътрудничеството при действията в областта на 
климата между селата във и извън ЕС чрез създаване на идентичност на селските райони в 
рамките на Конвента на кметовете

Забележки:
Добавя се следният текст:

Това действие е уникално, тъй като поставя селата и селските райони на челна позиция в 
действията за борба с изменението на климата, чрез новата рамка на Световния конвент на 
кметовете. Чрез това действие органите на селата в ЕС и селските райони от целия свят, 
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които познават по-отблизо свързаните с изменението на климата предизвикателства по 
отношение на селските територии и които настояваха за амбициозно глобално споразумение 
по въпросите на климата, ще обединят усилията си, за да играят водеща роля в усилията за 
постигане на целта за нулеви емисии до 2050 г.
В рамките на действието селата в ЕС ще работят в тясно сътрудничество във и извън ЕС за 
изграждане на цялостен капацитет и по-конкретно за споделяне на опит, трансфер на знания 
и ноу-хау за планиране в областта на устойчивата енергия и климата, за обмен на най-добри 
примери за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към 
него, за споделяне на знанията си относно иновативните финансови инструменти на ЕС в 
подкрепа на инвестициите за устойчива енергия.
Действието ще включва анализ на съществуващите добри практики на планиране, прилагани в 
селата и селските райони, в областта на възобновяемата енергия и климата и разработването 
на иновативни интегрирани селски стратегии, които разглеждат по подходящ начин достъпа 
до енергия и енергийната бедност, смекчаването на последиците от изменението на климата 
и намаляването на емисиите на парникови газове, както и адаптирането на селските 
територии към изменението на климата.
Посочените стратегии ще бъдат съобразени със стратегията „Чиста планета за всички“, с 
пакета „Чиста енергия за всички европейци“, както и с целите на ООН за устойчиво развитие 
и целите на инициативата „Устойчива енергия за всички“.
В заключение, ще бъдат предвидени разпоредби за мониторинг, докладване и проверка на 
емисиите на парникови газове, в съответствие с изискванията по РКООНИК.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Целта на настоящото предложение е да се гарантира, че стратегиите и законодателните предложения 
на ЕС отчитат в достатъчна степен предизвикателствата, свързани с декарбонизацията на селата и 
селските райони на Европа. Чрез предложените действия селата и селските райони на ЕС биха могли 
да допринесат значително за постигането на целта за нулеви емисии до 2020 г. В Световния конвент 
на кметовете, по линия на идентичността на селските райони, действията могат да изнасят тези 
знания в селските райони извън ЕС и да обменят най-добри практики с тях с цел засилване на 
водещата роля на ЕС в действията в областта на изменението на климата.


