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КРАТКА ОБОСНОВКА

Политиката на сближаване е главният инвестиционен инструмент за предоставяне на 
подкрепа на ключовите за Съюза приоритети, залегнали в стратегията „Европа 2020“. Тъй 
като защитата на околната среда и устойчивото развитие са от основно значение за тези 
приоритети, политиката на ЕС на сближаване също е най-подходящият начин за 
подпомагане на преминаването към конкурентоспособна и нисковъглеродна икономика и 
на инвестициите за смекчаване и приспособяване към изменението на климата, за 
защитата на околната среда и биологичното разнообразие и устойчивото развитие на 
градската среда. 

Комисията е представила редица законодателни предложения за новата рамка на 
политиката на сближаване. Настоящото предложение е неотделима част от тази рамка и с 
него се въвеждат промени, целящи да подобрят въздействието на политиката по 
отношение на постигането на приоритетите на ЕС. В законодателният пакет е посочен 
списък от тематични цели в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и се определят 
редица разпоредби, общи за всички структурни фондове и предназначени за опростяване 
на процедурите и повишаване на ефикасността.

Предложението съдържа конкретни разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), чиято цел е коригиране на неравновесията между регионите на ЕС.  За 
всяка тематична цел предложението определя списък на инвестиционните приоритети, за 
които ЕФРР може да допринася, и по-конкретно, установява следната тематична 
концентрация: 
- в по-развитите региони и в регионите в състояние на преход, в които БВП е равен или 

по-висок от 75% от средния БВП за EС, най-малко 80% от средствата се насочват към 
енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, 
научноизследователска дейност, иновации и подпомагане на МСП (като поне 20% се 
отделят за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия); 

- в по-малко развитите региони, където БВП е под 75% от средния БВП за EС, с цел да 
бъдат отчетено възможно най-голямото разнообразие от потребности, свързани с 
развитието, тези проценти са намалени съответно на 50% и 6%.

Освен това 5 процента от ресурсите на ЕФРР се предоставят за устойчивото развитие на 
градската среда.

С предложението за регламент се цели да бъде поставен по-голям акцент върху 
резултатите чрез определяне на общи показатели, свързани с физическите резултати и 
напредъка към целите, които трябва да бъдат постигнати.

Докладчикът изразява съгласие с предложението на Комисията и го подкрепя, като 
същевременно внася редица изменение, с които се цели повишаване на ефективността 
на инвестициите на ЕФРР по отношение на осъществяване на приоритетите на ЕС в 
областта на околната среда. 

На първо място, решението на Комисията да въведе тематична концентрация на ЕФРР е 
напълно разбираемо, но все пак предоставянето на 6% от ресурсите на разположение на 
по-малко развитите региони за осъществяване на прехода към нисковъглеродна 
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икономика във всички отрасли не може да се счита за достатъчно, тъй като в тези
региони са необходими по-значителни инвестиции за намаляване на емисиите. Поради 
тази причина се предлага процентът да бъде увеличен на 10%.

Същевременно защитата на околната среда и подкрепата за ефективно използване на 
ресурсите не следва да бъдат изключвани от системата на тематична концентрация. По-
конкретно, опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и 
насърчаването на екосистемни услуги са ключови предизвикателства, които трябва да 
бъдат решени, за да бъде съхранено бъдещето на околната среда, и съвместно с мерките 
за справяне с изменението на климата следва да бъдат в самия център на политиките за 
устойчиво развитие.  Следва да бъде изтъкнато, че въпреки че биологичното 
разнообразие е от основополагащо значение за качеството на човешкия живот и за 
оцеляването на човека като биологичен вид, целите за 2010 г., свързани с опазването на 
биологичното разнообразие, не са били постигнати. Поради това бяха внесени редица 
изменения, така че тематичната цел за защита на околната среда и за насърчаване на 
ефективно използване на ресурсите да бъде включена в приоритетите на ЕФРР, в 
съответствие със системата на тематична концентрация (80% от ресурсите за по-
развитите региони и за регионите в състояние на преход и 50% за по-малко развитите 
региони).

И най-накрая, особено внимание се отделя на общите показатели за ЕФРР, които трябва 
да бъдат ясно определени, така че резултатите, постигнати с оглед на свързаните с 
околната среда приоритети да бъдат точно измервани. На първо място, във връзка с 
предотвратяването и управлението на рисковете, свързани с изменението на климата, 
показателите не следва да поставят акцент единствено върху мерките за гражданска 
защита; по-голямо следва да бъде отделяно на повишаването на превенцията и 
устойчивостта на екосистемите. Следва също да бъдат въведени индикатори, 
специфични за природата и биологичното разнообразие, като например за опазване на 
морските и крайбрежните местообитания, разработването на екологосъобразна 
инфраструктура и създаването на нови екологосъобразни градски пространства.

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
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
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и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

Or. it

Обосновка

Защитата на околната среда и ефективността на ресурсите следва да бъдат 
включени сред тематичните цели, върху които се съсредоточава финансирането от 
страна на ЕФРР, както в по-развитите, така и в по-малко развитите региони.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

Or. it

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне 10 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. it
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Обосновка

Много важно е да се засили тематичната концентрация на структурните фондове в 
по-малко развитите региони върху целите, свързани с прехода към нисковъглеродна 
икономика и смекчаване на изменението на климата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) опазване на биологичното 
разнообразие, опазване на почвите и 
насърчаване на екосистемните услуги, в 
това число NATURA 2000 и 
екологосъобразните инфраструктури;

г) опазване на биологичното 
разнообразие, възстановяване на 
екосистемите и опазване на почвите и 
насърчаване на екосистемните услуги, в 
това число NATURA 2000 и 
екологосъобразните инфраструктури;

Or. it

Обосновка

Инвестиционните приоритети в областта на околната среда не следва да се 
ограничават до защитата на биологичното разнообразие, но следва да имат за цел 
възстановяването на екосистемите, на които се основава околната среда.

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение – таблица – 21-ви ред - „Градски транспорт“

Текст, предложен от Комисията

Градски транспорт пътникопоток Ръст на пътникопотока в подпомогнатия 
градски транспорт

Изменение

Обществен транспорт пътникопоток Ръст на пътникопотока в подпомогнатия 
обществен транспорт

Or. it

Обосновка

По отношение на транспорта общите показатели следва да отчитат всички 
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подобрения в обществения транспорт, осъществени благодарение на Фонда.

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение - таблица – 24-ти ред - „Твърди отпадъци“- 3-та колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци

Допълнителен капацитет за 
рециклиране и повторна употреба на 
отпадъци

Or. it

Обосновка

С Директива 2008/98 относно отпадъците се установява петстепенна йерархията на 
отпадъците, съгласно която повторната употреба има предимство в сравнение с 
рециклирането. Поради това показателят следва да отчита двете възможности за 
управление на отпадъците.

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение - таблица – 28-ми ред - „Предотвратяване и управление на риска“

Текст, предложен от Комисията

Предотвратяване и 
управление на риска

лица Брой жители, които се ползват от мерки за 
защита от наводнения

Изменение

Предотвратяване и 
управление на риска

лица Брой жители, които се ползват от мерки за 
защита от наводнения

хектари Размер на територията с повишен 
капацитет за предотвратяване и 
смекчаване на наводнения

Or. it

Обосновка

В показателите за предотвратяване и управление на риска следва да бъде отчитано 
не само населението, което извлича ползи от мерките за предотвратяване на 
наводнения, но следва да бъде включен и размерът на територията с повишен 
капацитет за предотвратяване на риска. Това следва да бъде постигнато чрез 
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използване на екосистемен подход.

Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение - таблица – 29-ти ред - „Предотвратяване и управление на риска“

Текст, предложен от Комисията
лица Брой жители, които се ползват от мерки за 

защита от горски пожари и от други мерки 
за защита

Изменение

лица Брой жители, които се ползват от мерки за 
защита от горски пожари и от други мерки 
за защита

хектари Размер на територията с повишен 
капацитет за предотвратяване и 
смекчаване на горски пожари

Or. it

Обосновка

Както в случая с наводненията, в показателите за предотвратяване и управление на 
риска следва да бъде отчитано не само населението, което извлича ползи от мерките 
за предотвратяване на горски пожари, но също и размерът на територията с 
повишен капацитет за предотвратяване на риска.

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение - таблица – 32-ри ред - „Природа и биологично разнообразие“

Текст, предложен от Комисията

Природа и биологично 
разнообразие

хектари Площ на местообитанията с по-добра 
степен на съхраненост

Изменение

Природа и биологично 
разнообразие

хектари Площ на морските и сухоземните 
местообитания с по-добра степен на 
съхраненост
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km Цялостна дължина на бреговата линия, 
обхваната от предприемани в 
съответствие с екосистемен подход 
мерки за предотвратяване и намаляване 
на ерозията на бреговата линия

хектари Нова екологосъобразна (зелена) 
инфраструктура

Or. it

Обосновка

Общите показатели за природата и биологичното разнообразие следва да отчитат 
както морските, така и сухоземните местообитания, а също така и ерозията на 
бреговата линия. Екологосъобразна (зелена) инфраструктура може да играе важна 
роля за защитата на природата и биологичното разнообразие.

Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение - таблица - 52-ри ред a (нов) - „Градоустройство“

Текст, предложен от Комисията

Изменение

m² Нови зелени площи в градските райони

Or. it

Обосновка

Устойчивото градско развитие включва неизменно увеличаването на броя и размера 
на зелените площи в градските райони и поради това този фактор следва да бъде 
изрично обхванат от отделен показател.


