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КРАТКА ОБОСНОВКА

Политиката на сближаване е същностен елемент от европейското развитие и играе 
ключова роля за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. Настоящото 
предложение е част от по-широк законодателен пакет, представен от Комисията, който 
внася важни промени в начина, по който политиката на сближаване се формира и 
прилага, за да бъде максимално въздействието й за постигането на европейските 
приоритети. Новата рамка се стреми към общ набор от основни правила, които да 
ръководят всички структурни инструменти. Тя определя списък с тематични цели в 
съответствие със стратегията „Европа 2020“, както и разпоредби относно прегледа на 
условията и изпълнението, разпоредбите за мониторинг, докладване и оценяване, 
управление и контрол.

В този контекст, предложението посочва конкретни разпоредби относно Кохезионния 
фонд, структурен инструмент, който помага на държави членки, чиито брутен 
национален доход (БНД) на жител е по-малко от 90% от средното за ЕС-27, да правят 
инвестиции в транспортните мрежи и околната среда.

Регламентът определя приложното поле на фонда: съгласно предложението на 
Комисията в областта на околната среда Кохезионният фонд ще насърчава 
преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори, ще подкрепя 
инвестиции в мерки за приспособяване към и предотвратяване на рискове, свързани с 
изменението на климата, инвестиции в сектора на водоснабдяването и този на 
отпадъците, както и в градската среда. Инвестициите в енергетиката също могат да 
получат подкрепа, ако водят до категорични ползи за околната среда, например като 
насърчават енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми 
източници. В областта на транспорта Кохезионният фонд ще подпомага инвестициите в 
трансевропейската транспортна мрежа, както и тези в транспортни системи с ниски 
въглеродни емисии и в устойчив градски транспорт.

Докладчикът приветства новата рамка, представена от Комисията и предложението за 
специфични разпоредби относно Кохезионния фонд. Обаче докладчикът счита, че по 
отношение на политиката на сближаване, считана за основен инструмент за устойчиво 
развитие на Европейския съюз, следва да се възприеме холистичен подход, който 
едновременно да взема предвид защитата на околната среда, възприемането на 
интегрирана енергийна политика, създаването на работни места, развитието на 
устойчив транспорт и на „интелигентни градове“, които осигуряват високо качество на 
живот за своите граждани. Следва да се постави по-силен акцент върху условията за 
достъп до структурните фондове и необходимостта фондовете да бъдат управлявани 
при пълна прозрачност, като се гарантира, че инвестициите, реализирани от държавите 
членки и регионите, под надзора на Европейския съюз, наистина са ефективни.

Като има предвид тази цел докладчикът би желал да внесе няколко изменения, за да
подобри конкретното предложение относно Кохезионния фонд.

Преди всичко, за устойчивото градоустройствено развитие е от съществено значение 
интегрираният подход: постигането на „интелигентни градове“ означава незабавно 
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вземане на мерки, свързани с енергийната ефективност и производството, 
достъпността, зелените отворени пространства, социалната интеграция и 
приспособяването на човешките местообитания към изискванията за устойчивост. 
Съответно са внесени няколко изменения, с които да се постигне по-добра насоченост 
на Кохезионния фонд към интегрираното градско измерение.

В допълнение, изграждането на капацитет и техническото подпомагане са ключът към 
постигането на положителни и трайни последствия чрез Кохезионния фонд, при 
насърчаване на ефективността и прозрачността на публичните администрации и 
частните субекти, които участват в управлението на фонда. Съюзът следва да 
насърчава доброто управление и интелигентната специализация чрез прилагането на 
своята политика на сближаване.

Освен това Кохезионният фонд може да бъде важна възможност за насърчаване на 
екосистемния подход към защитата и възстановяването на биологичното разнообразие 
и ландшафти, както и към подобряването на взаимодействието между градските и 
селските райони, в посока насърчаване на цялостното териториално сближаване, което 
включва градските местообитания и опазването и подкрепата за културното и 
историческото наследство.

Накрая, общите показатели, които отчитат постигането на целите на фонда следва да 
бъдат допълнени с нови и по-ясни показатели за устойчиво развитие. Подобни 
показатели е необходимо да отчитат създаването на работни места, постигнато със 
средствата на Кохезионния фонд, и чрез частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа; следва да бъдат въведени и нови показатели, за да се отчита изрично 
въвеждането и изпълнението на градски стратегии, които се стремят към развитието на 
„интелигентни градове“ за нашето бъдеще.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се отговори на 
специфичните нужди на Кохезионния 
фонд и в съответствие със стратегията
„Европа 2020“, т.е., политиката на 
сближаване да подпомага 

(6) С цел да се отговори на 
специфичните нужди на Кохезионния 
фонд и в съответствие със стратегията
„Европа 2020“, т.е., политиката на 
сближаване да подпомага 
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необходимостта от осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж е необходимо да се определят 
инвестиционни приоритети, попадащи в 
обхвата на тематичните цели, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

необходимостта от осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, като се минимизират 
външните разходи за обществото за 
подкрепяните дейности, е необходимо 
да се определят инвестиционни 
приоритети, попадащи в обхвата на 
тематичните цели, определени в 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР].

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие и
енергетиката, които предполагат 
ползи за околната среда;

(a) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие, 
възобновяемите източници на енергия
и енергоспестяването, които 
предполагат ползи за околната среда;

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техническа помощ. в) техническа помощ и изграждане на 
капацитет.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) техническа помощ за постигане 
на целите на стратегията „Европа 
2020“ и на интелигентното 
специализиране.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. заличава се

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на производството и 
разпространението на възобновяеми 
източници на енергия;

i) насърчаване на производството и по-
нататъшното развитие на 
инфраструктурните капацитети за
разпространението на енергия от
възобновяеми източници и на
информационни технологии;

Обосновка

Следва да се отделя подходяща подкрепа за по-нататъшно развитие на 
разпределителните мощности, така че да се поемат произведените обеми и по този
начин да се подкрепи по-широкото използване на енергията от възобновяеми 
източници.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) - подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на енергийната 
ефективност и използването на 
възобновяеми източници на енергия в 
малките и средните предприятия;

ii) насърчаване на енергийната 
ефективност и използването на 
възобновяеми източници на енергия в
предприятията, по-специално в
малките и средните предприятия (МСП);
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия в обществените 
инфраструктури;

iii) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия в обществените и 
частните инфраструктури.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия в обществените 
инфраструктури;

iii) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия в обществените 
инфраструктури, както и в жилищния 
сектор;

Обосновка

Оказването на подкрепа за саниране на жилищни сгради и инвестициите, които 
повишават енергийната ефективност на жилищния сектор биха помогнали на хората 
да спестяват енергия, като по този начин се допринася за целите на политиката на 
ЕС в областта на околната среда и се създават значителни възможности за „зелени“ 
работни места. Това е от още по-голямо значение, когато държавите членки се 
изправят пред ограничения и липсата на финансови ресурс, за да подкрепят подобни 
инвестиции.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) подкрепа за приспособяването на 
човешките местообитания в 
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градските и селските райони към 
изискванията за енергийна 
ефективност и използване на енергия 
от възобновяеми източници;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) разработване на интелигентни 
разпределителни мрежи за ниско 
напрежение;

iv) разработване на интелигентни 
разпределителни мрежи за ниско и 
средно напрежение;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) - подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони;

v) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие и 
устойчиви, интелигентни и 
интегрирани планове за действие в
областта на енергетиката в
градските райони, включително 
насърчаване на устойчива градска 
мобилност, екологичен обществен 
транспорт и мерките свързани със 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за 
приспособяване;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка v) а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v a) подпомагане на разработването 
на технология за улавяне и съхранение 
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на въглерод;

Обосновка

Технологията за улавяне и съхранение на въглерод е от решаващо значение за 
намаляване на емисиите на СО2 от електроцентрали, работещи с изкопаеми горива, и 
промишлени инсталации, но технологията не е доразвита и първоначално нейното 
разработване ще бъде скъпо. Въпреки че средствата от Кохезионния фонд не следва 
да бъдат на разположение за подкрепа строителството на нови електроцентрали, 
работещи с изкопаеми горива, независимо от това колко ефикасни могат да бъдат 
те, следва да бъде възможно тези средства да се използват в подкрепа на 
разработването на технология, чиято единствена цел е да се избегнат емисиите на 
CO2 в атмосферата.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква б) - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на приспособяването
към изменението на климата чрез:

б) насърчаване на основаващото се на 
еко-системите приспособяване към 
изменението на климата чрез:

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – буква б) – точка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на подкрепа за целевите 
инвестиции за приспособяване към 
изменението на климата;

i) предоставяне на подкрепа за целевите 
инвестиции за приспособяване към 
изменението на климата, включително 
възстановяване на речните и 
крайбрежните екосистеми с цел 
защита от наводнения;
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – буква б) - подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на инвестициите за 
справяне със специфични рискове, 
осигуряване на устойчивост при 
бедствия и разработване на системи за 
управление на бедствия;

ii) насърчаване на инвестициите и 
техническия, и институционален 
капацитет, за справяне със 
специфични рискове, осигуряване на 
устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление 
на бедствия;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква в) - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите чрез:

в) опазване на околната среда, 
биологичното разнообразие и 
екосистемите, и насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите 
чрез:

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква в)  - точка i а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) насърчаване на подновяването на 
водоснабдителната инфраструктура 
с цел постигане на по-високо равнище 
на ефективно използване на 
ресурсите, особено в историческите 
градове, където при водоснабдяването 
се губят значителни количества вода.

Изменение 19
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 - буква в) - точка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) насърчаване на иновациите във 
водния сектор и въвеждането на нови 
технологии за контрол на подземните 
водни ресурси.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
включително чрез екологосъобразни 
инфраструктури;

iii) опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие,
качеството на почвите, 
ландшафтите от значение за 
културното наследство и насърчаване 
на екосистемните услуги,
включително чрез екологосъобразни 
инфраструктури и управлението на 
обектите по „Натура 2000“;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) насърчаване на съгласувана 
взаимовръзка между градските и 
селските райони с цел подобряване на 
устойчивостта на околната среда;
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – подточка iii б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) насърчаване на стратегиите за 
интегрирано градоустройствено 
развитие за интелигентни градове, 
които възприемат холистичен подход 
към енергийната ефективност, 
достъпността, зелените площи, 
приспособяването на 
местообитанията и социалната 
интеграция;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) подобряване на градската среда, в 
това число регенериране на 
промишлени зони и намаляване на 
замърсяването на въздуха;

iv) подобряване на градската среда, в 
това число регенериране на 
промишлени зони, създаване на зелени 
площи, намаляване на замърсяването на 
въздуха и приемането на мерки, 
насочени към защита и опазване на 
историческото и културно 
наследство.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква г) - подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на подкрепа за 
мултимодално единно европейско 
транспортно пространство с помощта на 
инвестиции в трансевропейската 
транспортна мрежа;

i) предоставяне на подкрепа за 
мултимодално единно европейско 
транспортно пространство с помощта на 
инвестиции в трансевропейската 
транспортна мрежа, в това число в 
устойчив воден транспорт;
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква h) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) разработване на екологосъобразни и 
нисковъглеродни транспортни системи 
и насърчаване на устойчиво развита 
градска мобилност;

ii) разработване на интегрирани, 
интермодални, екологосъобразни и 
нисковъглеродни местни обществени
транспортни системи и насърчаване на 
устойчиво развита градска мобилност и 
мобилност на предградията;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация посредством укрепване 
на институционалния капацитет и 
на ефективната публична
администрация и обществените услуги, 
свързани с изпълнението на 
Кохезионния фонд.

д) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация посредством
предоставяне на техническа помощ и
насърчаване на ефективността на 
публичната администрация и 
обществените услуги с оглед 
ефективно и прозрачно изпълнение на 
Кохезионния фонд.

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производствени 
инвестиции
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Растеж и работни 
места

предприятия Брой на предприятията, получаващи 
безвъзмездни средства

евро Частни инвестиции равни на публичната 
подкрепа

еквиваленти на 
пълно работно 

време

Брой на работните места, създадени чрез 
финансирането

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение – таблица – колона 3 – ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителен капацитет за 
преработка на отпадъци

Допълнителен капацитет за повторно 
използване и преработка на отпадъци

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лица Допълнителен брой жители, обслужвани от 
обществени схеми за разделяне на 
отпадъците и за рециклиране

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията
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Изменение

хектар Площи земи с увеличен капацитет за 
предотвратяване и смекчаване на ефектите 
от наводнения и екстремни метеорологични 
условия

хектар Площи земи с увеличен капацитет за 
предотвратяване или възпиране на горски 
пожари

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 12

Текст, предложен от Комисията

Природа и 
биологично 
разнообрази

е

хектар Площ на местообитанията с по-добра степен 
на съхраненост

Изменение

Природа и 
биологично 

разнообразие

хектар Площ на морски и земни местообитанията с 
по-добър природозащитен статут

хектар Нова зелена инфраструктура

m2 Нови зелени площи в градските райони

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

процент Дял на възобновяемите енергийни източници 
в общото потребление на енергия

Обосновка

Този показател е полезен за измерване на напредъка към постигане на 20%-ната цел в 
стратегия „ЕС 2020“.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 15

Текст, предложен от Комисията

kWh/година Намаляване на потреблението на първична 
енергия на обществените сгради

Изменение

kWh/година Намаляване на потреблението на първична 
енергия на сградите

Обосновка

Показателят за енергийна ефективност следва да измерва характеристиките на 
всички сгради, не само на обществените.

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

предприятия Брой на предприятията с подобрени 
показатели в областта на ефективното 

използване на енергията, включително МСП
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Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Градоустройствен
о развитие

лица Брой жители, живеещи в райони със 
стратегии за интегрирано градоустройствено 

развитие
m2 Нови зелени площи в градските райони

лица Брой жители, живеещи в райони, които се 
ползват от разширяване на културното 

наследство и от опазване на исторически 
сгради

евро Инвестиции в динамиката на 
икономическите дейности в градските райони

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение – таблица – ред 24 – колона 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаване на броя на пътуванията на 
пътници в подпомаганата транспортна 
услуга

Увеличаване на броя на пътуванията на 
пътници в подпомаганата транспортна 
услуга за градовете и предградията
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