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Изменение 8
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В духа на стратегията „Европа 2020“ 
за устойчив растеж и работни места, 
развитието на други възобновяеми 
източници и насърчаването на 
енергийната ефективност биха 
допринесли за по-екологосъобразен 
растеж, изграждане на 
конкурентоспособна и устойчива 
икономика и справяне с изменението на 
климата. Като осигурява подкрепа за 
тези политики Европа ще създаде нови 
работни места и възможности за „зелен“ 
пазар, благоприятстващи развитието на 
конкурентоспособна, сигурна и 
устойчива икономика. 

(3) В духа на стратегията „Европа 
2020“ за устойчив растеж и работни 
места, развитието на други 
възобновяеми източници и 
насърчаването на енергийната 
ефективност биха допринесли за по-
екологосъобразен растеж, 
изграждане на конкурентоспособна и 
устойчива икономика и справяне с 
изменението на климата. Като 
осигурява подкрепа за тези 
политики, Европа ще създаде нови 
работни места и възможности за 
„зелен“ пазар, благоприятстващи 
развитието на конкурентоспособна, 
сигурна и устойчива икономика. 
Сътрудничеството между 
различните нива на управление 
(„управление на множество 
равнища“) е от първостепенно 
значение в този контекст.

Or. nl

Изменение 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Осигуряването на повече финансови 
стимули представлява ключов 
компонент за преодоляване на 
ограниченията от високите 
първоначални разходи и за стимулиране 
на устойчиви подобрения в областта на 

(4) Осигуряването на повече финансови 
стимули представлява ключов 
компонент за преодоляване на 
ограниченията от високите 
първоначални разходи и за стимулиране 
на устойчиви подобрения в областта на 
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енергетиката. Помощта за инвестиции 
за устойчива енергетика може да бъде 
най-ефективна и от най-голяма полза, 
когато е насочена към местното 
равнище.

енергетиката. Помощта за инвестиции 
за устойчива енергетика може да бъде 
най-ефективна и от най-голяма полза, 
когато е насочена към местното 
равнище. Политиките в областта на 
енергийната ефективност следва да 
са насочени към конкретното 
участие на потребителите и 
стопанските субекти, с цел да се 
насърчи създаването на европейски 
пазар за енергийна ефективност, 
като по този начин се предоставят 
възможности за повишаване на 
конкурентоспособността и развитие 
на системата.

Or. en

Обосновка

Обществените политики не следва да се ограничават до насърчаването на проекти в 
областта на енергийната ефективност, а следва да си поставят за цел създаването 
на европейски пазар в този сектор.  Улесняването на инвестирането в енергийна 
ефективност и конкретното прилагане на тези инициативи следва да се подкрепят 
предимно чрез предоставянето на конкретни стопански възможности.

Изменение 10
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Осигуряването на повече финансови 
стимули представлява ключов 
компонент за преодоляване на 
ограниченията от високите 
първоначални разходи и за стимулиране 
на устойчиви подобрения в областта на 
енергетиката. Помощта за инвестиции 
за устойчива енергетика може да бъде 
най-ефективна и от най-голяма полза, 
когато е насочена към местното 
равнище.

(4) Осигуряването на повече 
финансови стимули представлява 
ключов компонент за преодоляване 
на ограниченията от високите 
първоначални разходи и за 
стимулиране на устойчиви 
подобрения в областта на 
енергетиката. Помощта за 
инвестиции за устойчива енергетика 
може да бъде най-ефективна и от 
най-голяма полза, когато е насочена 
към местното равнище. В този
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контекст следва да се използват 
ефективно другите финансови 
средства на разположение в 
държавите-членки.

Or. nl

Изменение 11
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това следва да бъде създаден 
финансов инструмент, предназначен за 
подкрепа на енергийната ефективност и 
инициативите за възобновяема енергия 
в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, за да се използват средствата, 
за които не са поети задължения, 
съгласно глава II от Регламент (ЕО) 
№ 663/2009. Този финансов механизъм 
следва да подпомогне развитието на 
енергийна ефективност и на проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и да улесни 
финансирането на инвестиционни 
програми в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
от местни и регионални публични 
органи, по-специално в градска среда.

(5) Поради това следва да бъде създаден 
финансов инструмент, предназначен за 
подкрепа на енергийната ефективност и 
инициативите за възобновяема енергия 
в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, за да се използват средствата, 
за които не са поети задължения, 
съгласно глава II от Регламент (ЕО) 
№ 663/2009. Този финансов механизъм 
следва да подпомогне развитието на 
енергийна ефективност и на проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и да улесни 
финансирането на инвестиционни 
програми в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
от местни и регионални публични 
органи, по-специално в градска среда, 
както и в планински и островни 
райони с ценен потенциал в областта 
на възобновяемите енергийни 
източници.

Or. el
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Изменение 12
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това следва да бъде създаден 
финансов инструмент, предназначен за 
подкрепа на енергийната ефективност и 
инициативите за възобновяема енергия 
в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, за да се използват средствата, 
за които не са поети задължения, 
съгласно глава II от Регламент (ЕО) 
№ 663/2009. Този финансов механизъм 
следва да подпомогне развитието на 
енергийна ефективност и на проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и да улесни 
финансирането на инвестиционни 
програми в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
от местни и регионални публични 
органи, по-специално в градска среда.

(5) Поради това следва да бъде създаден 
финансов инструмент, предназначен за 
подкрепа на енергийната ефективност и 
инициативите за възобновяема енергия 
в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, за да се използват средствата, 
за които не са поети задължения, 
съгласно глава II от Регламент (ЕО) 
№ 663/2009. Този финансов механизъм 
следва да подпомогне развитието на 
енергийна ефективност и на проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и да улесни 
финансирането на инвестиционни 
програми в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
от местни и регионални публични 
органи, по-специално, но не 
единствено, в градска среда.

Or. ro

Обосновка

Важно е финансовите механизми, които подкрепят инициативи в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита енергия, да бъдат насочени не само към програми 
в градска среда, но и към други видове програми.
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Изменение 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) В период на бюджетни 
ограничения допълващият характер 
на финансовите инструменти на ЕС 
е от особено значение. Механизмът 
следва да допълва по ефикасен начин 
съществуващите инструменти и да 
се възползва от тях, по-специално от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), който беше 
изменен с Регламент (ЕС) № 397/2009, 
в резултат на което наличното 
финансиране от ЕФРР за енергийна 
ефективност и енергия от 
възобновяеми източници в сектора на 
жилищното строителство сега 
може да достигне 8 милиарда евро за 
периода 2007-2013 г.

Or. en

Обосновка

Обществените политики не следва да се ограничават до насърчаването на проекти в 
областта на енергийната ефективност, а следва да си поставят за цел създаването 
на европейски пазар в този сектор.  Улесняването на инвестирането в енергийна 
ефективност и конкретното прилагане на тези инициативи следва да се подкрепят 
предимно чрез предоставянето на конкретни стопански възможности. Считаме, че е 
по-добре в текста да се включи позоваване на Регламент № 397/2009, а не на 
Регламент № 437/2010, тъй като той е по-целесъобразен и има по-общ характер, 
докато другият регламент се отнася единствено до маргинализираните общности. 
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Изменение 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се увеличи максимално 
въздействието на финансирането от ЕС 
в краткосрочен план, механизмът следва 
да се управлява от един или от няколко 
финансови посредници, например
международни финансови институции 
(МФИ). Подборът следва да се извърши 
въз основа на доказаните способности 
на финансовите посредници да 
използват финансирането по най-
ефикасния и ефективен начин и с най-
високия ливъридж между 
финансирането от ЕС и общата 
инвестиция, за да се привлекат 
значителни инвестиции в ЕС.

(6) За да се увеличи максимално 
въздействието на финансирането от ЕС 
в краткосрочен план, механизмът 
следва, като първа стъпка, да се 
прилага от една или от няколко 
международни финансови институции 
(МФИ). Подборът следва да се извърши 
въз основа на доказаните способности 
на международните финансови 
институции да използват 
финансирането по най-ефикасния и 
ефективен начин, с цел максимално 
увеличаване на участието на други 
публични и частни инвеститори и 
постигане на най-високия ливъридж 
между финансирането от ЕС и общата 
инвестиция, за да се привлекат 
значителни инвестиции в ЕС.

Or. en

Обосновка

МФИ са най-подходящите организации, които да боравят с този финансов 
инструмент - основно в началния етап - т.е. ЕИБ, която е единствената МФИ, 
обхващаща всички 27 държави-членки на ЕС, а и единствената банка с нестопанска 
цел (и поради това предоставя много повече гаранции), както и единствената банка, 
която е правно обвързана чрез Договора с това да подкрепя политиките на ЕС (чл. 
308). Тъй като целта е създаването на фонд, участието на други публични и частни 
инвеститори би допълнило финансирането на ЕС.
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Изменение 15
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 663/2009 механизмът следва да се 
ограничи до финансирането на мерки, 
които оказват бързо, измеримо и 
съществено въздействие върху 
икономическото възстановяване в 
рамките на ЕС, повишената енергийна 
сигурност и намаляването на емисиите 
на парникови газове. Критериите, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 663/2009, следва изцяло да се 
прилагат към подбора и допустимостта 
на мерките, финансирани по този 
механизъм. Географският баланс на 
проектите също следва да се вземе 
предвид като съществен компонент.

(7) В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 663/2009 механизмът следва да се 
ограничи до финансирането на мерки, 
които оказват бързо, измеримо и 
съществено въздействие върху 
икономическото възстановяване в 
рамките на ЕС, повишената енергийна 
сигурност и намаляването на емисиите 
на парникови газове. Тези мерки 
трябва да окажат принос за 
развитието на свързана, 
конкурентоспособна и съобразена с 
околната среда икономика, както и за 
защитата на заетостта, в 
съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“.
Критериите, предвидени в Регламент 
(ЕО) № 663/2009, следва изцяло да се 
прилагат към подбора и допустимостта 
на мерките, финансирани по този 
механизъм. Географският баланс на 
проектите също следва да се вземе 
предвид като съществен компонент.

Or. el

Изменение 16
Fiona Hall

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 663/2009 механизмът следва да се 
ограничи до финансирането на мерки, 
които оказват бързо, измеримо и 

(7) В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 663/2009 механизмът следва да се 
ограничи до финансирането на мерки, 
които оказват бързо, измеримо и 
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съществено въздействие върху 
икономическото възстановяване в 
рамките на ЕС, повишената енергийна 
сигурност и намаляването на емисиите 
на парникови газове. Критериите, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 663/2009, следва изцяло да се 
прилагат към подбора и допустимостта 
на мерките, финансирани по този 
механизъм. Географският баланс на 
проектите също следва да се вземе 
предвид като съществен компонент.

съществено въздействие върху 
икономическото възстановяване в 
рамките на ЕС, повишената енергийна 
сигурност и намаляването на емисиите 
на парникови газове. Критериите, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 663/2009, следва изцяло да се 
прилагат към подбора и допустимостта 
на мерките, финансирани по този 
механизъм.

Or. en

Изменение 17
Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради спешната необходимост от 
приемане на мерки във връзка с 
икономическите кризи и с 
неотложните енергийни нужди на 
Съюза, разходите следва да станат 
допустими от 13 юли 2009 г., тъй като 
много кандидати са поискали 
допустимостта на разходите да започне 
да тече от внасянето на заявлението за 
отпускане на безвъзмездни средства в 
съответствие с член 112 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности.

(9) Поради спешната необходимост от 
приемане на мерки във връзка с 
икономическата, социалната и 
климатичната криза и с неотложните 
нужди на Съюза по отношение на 
сигурността на доставките в 
областта на енергетиката, разходите 
следва да станат допустими от 13 юли 
2009 г., тъй като много кандидати са 
поискали допустимостта на разходите 
да започне да тече от внасянето на 
заявлението за отпускане на 
безвъзмездни средства в съответствие с 
член 112 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет 
на Европейските общности.

Or. en

Обосновка

При определяне на мандата на временната специална комисия по финансовата, 
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икономическа и социална криза, както и в неотдавнашни законодателни текстове и 
резолюции, Европейският парламент зае ясна позиция, че неотдавнашната криза е не 
само икономическа, но и социална и климатична криза. Тъй като предложеният текст 
и съответният инструмент могат ефективно и в еднаква степен да обхванат 
икономическите, социалните и климатичните аспекти на тази криза, всички тези 
елементи следва да се упоменат. Аспектът, свързан със сигурността на доставките, 
следва да се изведе на преден план.

Изменение 18
Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради спешната необходимост от 
мерки във връзка с икономическата 
криза и с неотложните енергийни нужди 
на Европейския съюз, настоящият 
регламент следва да влезе в сила 
непосредствено след публикуването му,

(10) Поради спешната необходимост от 
мерки във връзка с икономическата, 
социалната и климатичната криза и 
с неотложните нужди на Европейския 
съюз по отношение на сигурността 
на доставките в областта на 
енергетиката, настоящият регламент 
следва да влезе в сила непосредствено 
след публикуването му,

Or. en

Обосновка

При определяне на мандата на временната специална комисия по финансовата, 
икономическа и социална криза, както и в неотдавнашни законодателни текстове и
резолюции, Европейският парламент зае ясна позиция, че неотдавнашната криза е не 
само икономическа, но и социална и климатична криза. Тъй като предложеният текст 
и съответният инструмент могат ефективно и в еднаква степен да обхванат 
икономическите, социалните и климатичните аспекти на тази криза, всички тези 
елементи следва да се упоменат. Аспектът, свързан със сигурността на доставките, 
следва да се изведе на преден план.
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Изменение 19
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Финансовият инструмент в 
рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, създаден с цел да се 
преразпределят неусвоените средства 
по глава II от Регламент (ЕО) № 
663/2009, следва да служи като 
еталон за бъдещите законодателни 
предложения по отношение на 
крайното предназначение на 
неразпределените средства на ЕС.

Or. en

Изменение 20
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Новата многогодишна 
финансова рамка и бъдещите рамкови 
програми за научни изследвания и 
развойна дейност следва да включват 
нови и разширени категории разходи и 
финансиране на техническа помощ, в 
съчетание с новаторски схеми за 
предоставяне на икономически 
стимули (например гаранции, заеми 
при преференциални условия и лихви, 
комбинирани инструменти и 
финансиране на проекти), с цел да се 
подкрепи масовото разработване и 
изпълнение на проекти, които носят 
голям потенциал за иновации в 
областта на устойчивата 
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енергетика.

Or. en

Изменение 21
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. „Индивидуалните правни 
ангажименти съгласно глава II за 
изпълнение на поетите през 2009 и 
2010 г. бюджетни задължения, се поемат 
до 31 декември 2010 г.
Индивидуалните правни 
ангажименти съгласно член 22 се 
поемат до 31 март 2011 г.“

„2. „Индивидуалните правни 
ангажименти съгласно глава II за 
изпълнение на поетите през 2009 и 
2010 г. бюджетни задължения се поемат 
до 31 декември 2010 г.“

Or. en

Изменение 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. „Индивидуалните правни 
ангажименти съгласно глава II за 
изпълнение на поетите през 2009 и 
2010 г. бюджетни задължения, се поемат 
до 31 декември 2010 г. 
Индивидуалните правни ангажименти 
съгласно член 22 се поемат до 31 март 
2011 г.“

„2. „Индивидуалните правни 
ангажименти съгласно глава II за 
изпълнение на поетите през 2009 и 
2010 г. бюджетни задължения се поемат 
до 31 декември 2010 г. Правните
ангажименти съгласно член 22 се 
поемат до 31 март 2011 г.“
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Or. en

Обосновка

Правните ангажименти се отнасят до създаването на механизма, а не до отделни 
проекти, както в първата част на параграфа.

Изменение 23
Kathleen Van Brempt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия.

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия. Освен това, 
за механизма се отпускат 15 милиона 
евро от програмата за действие на 
ЕС за борба с изменението на 
климата. Тази сума се набавя, като се 
използват всички разпоредби на 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., в 
частност точка 23 от него, с цел 
промяна на горната граница на 
функции 1а и 2 съответно. Във връзка 
с това, Комисията изготвя 
необходимите предложения относно 
коригирането на горните граници и 
създаването на нов отделен 
бюджетен ред за механизма в 
бюджета за 2010 г.
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Or. en

Обосновка

Докладчикът би искал да подчертае, че не следва да се пропилява възможността за 
усвояване на финансовите средства. По-специално в бюджетен ред 07 03 23, 15 млн. 
евро за програмата за действие на ЕС за борба с изменението на климата се намират 
в резерва, без обаче да е посочено правното основание за това. Тъй като тази сума от 
15 млн. евро буквално ще бъде изгубена, ако не се прехвърли за механизма, докладчикът 
счита, че е необходимо да се изиска коригиране съответно на Многогодишната 
финансова рамка и Междуинституционалното споразумение. При все това следва да 
се има предвид, че коригирането на горните граници е продиктувано от чисто 
технически съображения и от логиката.

Изменение 24
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия.

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия, за целите 
на развитието на подходящи 
инструменти за финансиране в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка и други 
международни кредитни 
институции, с оглед на активното 
стимулиране на проектите в 
областта на енергийната 
ефективност и експлоатацията на 
възобновяемите енергийни 
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източници.

Or. el

Изменение 25
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия.

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия.

Or. en

Изменение 26
Evžen Tošenovský

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с член 3, параграф 
2, бюджетните кредити, които се 
освобождават вследствие на 
цялостно или частично неприлагане 
на проектите в рамките на глава II, 
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се използват за проекти, включени в 
резервен списък.

Or. en

Изменение 27
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият механизъм подпомага 
развитието на енергийна ефективност и 
проекти за възобновяема енергия, 
подходящи за банково финансиране, и 
улеснява финансирането на инвестиции 
в областта на енергийната ефективност 
и възобновяемата енергия от общински, 
местни и регионални публични органи. 
Този механизъм се прилага в 
съответствие с разпоредбите относно 
възлагането на задачи по изпълнението 
на бюджета, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за 
неговото прилагане.

Финансовият механизъм подпомага 
развитието на енергоспестяване, 
енергийна ефективност и проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и улеснява 
финансирането на инвестиции в 
областта на енергоспестяването, 
енергийната ефективност и 
възобновяемата енергия от национални, 
общински, местни и регионални 
публични органи. Този механизъм се 
прилага в съответствие с разпоредбите 
относно възлагането на задачи по 
изпълнението на бюджета, предвидени 
във Финансовия регламент и в 
правилата за неговото прилагане.

Or. en

Изменение 28
Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият механизъм подпомага
развитието на енергийна ефективност и 
проекти за възобновяема енергия, 
подходящи за банково финансиране, и 
улеснява финансирането на инвестиции 
в областта на енергийната ефективност 
и възобновяемата енергия от общински, 
местни и регионални публични органи. 
Този механизъм се прилага в 
съответствие с разпоредбите относно 
възлагането на задачи по изпълнението 
на бюджета, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за 
неговото прилагане.

Финансовият механизъм се използва за
развитието на енергийна ефективност и 
проекти за възобновяема енергия, 
подходящи за банково финансиране, и 
улеснява финансирането на инвестиции 
в областта на енергийната ефективност 
и възобновяемата енергия от общински, 
местни и регионални публични органи. 
Този механизъм се прилага в 
съответствие с разпоредбите относно 
възлагането на задачи по изпълнението 
на бюджета, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за 
неговото прилагане.

Or. en

Обосновка

Изясняване на ролята на механизма.

Изменение 29
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът се използва за устойчиви 
енергийни проекти, по-специално в 
градска среда. Това включва:

Механизмът се използва за устойчиви 
енергийни проекти, по-специално в 
градска среда, в съответствие с 
инициативата „Интелигентни 
градове“ в рамките на 
Стратегическия план за енергийните 
технологии. Това включва:

Or. en
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Изменение 30
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът се използва за устойчиви 
енергийни проекти, по-специално в 
градска среда. Това включва:

Механизмът се използва за устойчиви 
енергийни проекти, по-специално в 
градска среда, както и в планински и 
островни райони с ценен потенциал в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници. Това включва:

Or. el

Изменение 31
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът се използва за устойчиви 
енергийни проекти, по-специално в 
градска среда. Това включва:

Механизмът се използва за устойчиви 
енергийни проекти, по-специално, но не 
единствено, в градска среда. Това 
включва:

Or. ro

Обосновка

Важно е финансовите механизми, които подкрепят инициативи в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита енергия, да бъдат насочени не само към програми 
в градска среда, но и към други видове програми.
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Изменение 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II - част I - параграф 2 - точка a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) проекти, които носят голям 
новаторски и икономически 
потенциал и които използват нови 
процедури и най-добрите налични 
технологии;

Or. en

Обосновка

Иновациите за ключов аспект, който трябва да се вземе предвид при изготвянето на 
какъвто и да е план за икономическо възстановяване. За да се запази 
конкурентоспособността на икономиката на ЕС, новаторският потенциал следва 
винаги да бъде един от водещите критерии при избора на проекти. Терминът „най-
добрите налични технологии“ е по-удачен от „нови технологии“, тъй като най-
подходящият инструмент за финансиране на нови технологии в областта на 
енергийната ефективност е Седмата рамкова програма, а не планът за 
възстановяване. Тъй като механизмът е предназначен за публичните органи, следва да 
изискаме от тях да прилагат най-добрите налични технологии, а не нови и 
новаторски технологии.

Изменение 33
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2 - точка в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) децентрализирани възобновяеми 
енергийни източници, внедрени в 
местна среда;

в) децентрализирани възобновяеми 
енергийни източници, внедрени в 
местна среда, включително 
фотоволтаични системи, 
интегрирани в архитектурни 
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елементи;

Or. en

Обосновка

Както беше отчетено от законодателите с одобряването на Директивата относно 
енергийните характеристики на сградите - COM(2008)780, сградите, на които се 
падат 40% от енергийното потребление в ЕС, могат да допринесат и с големи 
икономии на енергия и в тях лесно могат да бъдат инсталирани системи за 
възобновяема енергия, като например фотоволтаични приложения, които са 
необходими за постигане на сгради, които потребяват почти нулево количество 
енергия.

Изменение 34
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2 - точка в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) децентрализирани възобновяеми 
енергийни източници, внедрени в 
местна среда;

в) децентрализирани възобновяеми 
енергийни източници, внедрени в 
местна среда; интегриране на 
децентрализирани възобновяеми 
енергийни източници в 
електрическите мрежи;

Or. en

Изменение 35
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II - част I - параграф 2 - буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подобряване на мрежовите 
инфраструктури, с цел да се 
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ограничат загубите на енергия и да се 
включат нови енергийни източници;

Or. el

Изменение 36
Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2 - точка г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) чист градски транспорт за 
подпомагане на повишаването на 
енергийната ефективност и 
интегриране на възобновяемите 
енергийни източници;

г) чист градски транспорт, 
включително преминаване към 
обществен транспорт и използващи 
възобновяеми енергийни източници, 
електрифицирани превозни средства,
за подпомагане на повишаването на 
икономиите на енергия за градовете, 
общините и регионите;

Or. en

Обосновка

Следва да се отчете аспектът на преминаването към обществен транспорт и 
електрически велосипеди, който ще играе все по-голяма роля в бъдеще. Той е особено 
важен за общините, градовете и регионите, за които основно е предназначен 
финансовият инструмент. 

Изменение 37
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2 - точка д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) местна инфраструктура, включително 
енергоспестяващо улично осветление, 

д) местна инфраструктура, включително 
енергоспестяващо улично осветление, 
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интелигентно отчитане и интелигентни 
електропреносни мрежи, при които се 
използва целият потенциал на ИКТ.

решения за съхранение на 
електричество, интелигентно отчитане 
и интелигентни електропреносни 
мрежи, при които се използва целият 
потенциал на ИКТ.

Or. en

Изменение 38
Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II - част I - параграф 2 - точка д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) пилотни и демонстрационни 
проекти, проекти, включващи 
ефективност на нови и иновативни 
енергийни технологии и възобновяеми 
енергийни технологии и организации 
на местната Програма 21, доколкото 
те имат право да управляват 
средства.

Or. en

Обосновка

Тестуването на иновативни решения допринася за придобиването на опит в областта 
на най-добрите практики. Включването на местната Програма 21 спомага за 
включването на участниците, които вече експериментират с иновативни решения, 
съобразени с местни особености.

Изменение 39
Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Режийните разходи за механизма не 
надвишават 3% като цяло.

Or. en

Изменение 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът може да се използва за 
предоставяне на стимули и техническа 
помощ, както и за повишаване на 
осведомеността на националните и 
местните органи, за осигуряване на 
оптимално използване на структурните 
фондове и Кохезионния фонд, по-
специално в случаите на енергийна 
ефективност и подобрения, свързани с 
възобновяемата енергия за жилищни и 
други видове сгради.

Механизмът може да се използва за 
предоставяне на стимули, включително 
обезпечаване и разпределяне на 
капитал за заеми, гаранции, акции и 
други финансови продукти.  
Механизмът следва да бъде в подкрепа 
на началния етап на проектите. Това 
следва да са икономически и 
финансово обосновани проекти 
(следва да са подходящи за банково 
финансиране), с цел възстановяване 
на инвестициите, определени от 
фонда, и привличане на публични и 
частни инвестиции в рамките на 
публично-частните партньорства. 
Наред с това, дял в размер до 10% от 
фондовете, посочени в член 22, може 
да се използва за предоставяне на 
стимули и техническа помощ, както и за 
повишаване на осведомеността на 
националните и местните органи, за 
осигуряване на оптимално използване 
на структурните фондове и 
Кохезионния фонд, по-специално в 
случаите на енергийна ефективност и 
подобрения, свързани с възобновяемата 
енергия за жилищни и други видове 
сгради. Техническата помощ следва да 
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допълва съществуващи механизми, 
финансирани от Съюза, в частност 
програмата "Елена", като се избягва 
припокриване с други финансови 
инструменти. 

Or. en

Обосновка

Механизмът следва да разполага с ясно изразена гъвкавост по отношение на 
предоставянето на подходящите финансови продукти, с цел повишаване на 
търсенето на пазара. Техническата помощ следва да обхваща определена част от 
общия бюджет и следва да бъде по-ясно уточнена. Споменаването на програмата 
"Елена" е начин за гарантиране на по-координирани действия на различните 
финансови инструменти на Общността.

Изменение 41
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът може да се използва за 
предоставяне на стимули и 
техническа помощ, както и за 
повишаване на осведомеността на 
националните и местните органи, за 
осигуряване на оптимално използване 
на структурните фондове и 
Кохезионния фонд, по-специално в 
случаите на енергийна ефективност и 
подобрения, свързани с възобновяемата 
енергия за жилищни и други видове 
сгради.

Механизмът може да се използва за 
осигуряване на оптимално използване 
на структурните фондове и 
Кохезионния фонд, по-специално в 
случаите на енергийна ефективност и 
подобрения, свързани с възобновяемата 
енергия за жилищни и други видове 
сгради.

Or. ro

Обосновка

Важно е финансовите механизми, които подкрепят инициативи в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия в рамките на инициативата за 



PE445.669v01-00 26/37 AM\823030BG.doc

BG

финансиране на устойчиво развита енергия, да спомагат за увеличаване на 
използването на европейско финансиране за енергийна ефективност, както и да 
финансират предимно проекти, които ефективно увеличават енергийната 
ефективност на сградите. 

Изменение 42
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът може да се използва за 
предоставяне на стимули и техническа 
помощ, както и за повишаване на 
осведомеността на националните и 
местните органи, за осигуряване на 
оптимално използване на структурните 
фондове и Кохезионния фонд, по-
специално в случаите на енергийна 
ефективност и подобрения, свързани с 
възобновяемата енергия за жилищни и 
други видове сгради.

Механизмът може да се използва за 
предоставяне на стимули, смекчаване 
на риска и техническа помощ, както и 
за повишаване на осведомеността на 
националните и местните органи, за 
осигуряване на оптимално използване 
на структурните фондове и 
Кохезионния фонд, по-специално в 
случаите на енергийна ефективност и 
подобрения, свързани с възобновяемата 
енергия за жилищни и други видове 
сгради.

Or. en

Обосновка

Този финансов и технически риск се отнася до липсата на финанси и възможността 
за технически проблем, който да направи операцията непечеливша. Схемите за 
покриване на риска целят възстановяването на определен процент от инвестициите. 
Може да се развие схема на европейско равнище, в сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, за няколко енергийни технологии.

Изменение 43
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие включва подкрепа за 
създаването и разработването на 
финансови инструменти като рисков 
капитал, кредитни и гаранционни 
фондове, фондове за местно развитие, 
лихвени субсидии, изграждане на 
мрежи, сътрудничество и обмяна на 
опит между регионите, градовете и 
съответните социални, 
икономически и ангажирани с 
околната среда субекти, също и в 
областта на енергийната 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Регламент 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие сам по себе 
си включва подкрепа за създаването и разработването на финансови инструменти 
като рисков капитал, кредитни и гаранционни фондове, фондове за местно развитие, 
лихвени субсидии, изграждане на мрежи, сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и съответните социални, икономически и ангажирани с 
околната среда субекти, също и в областта на енергийната ефективност. Той вече е 
използван за създаването, в някои държави-членки, на револвиращи фондове за 
енергийната ефективност на домовете.

Изменение 44
Herbert Reul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенефициерите на механизма са 
публични органи, за предпочитане на 
регионално и местно равнище, или 
частни субекти, действащи от 

Бенефициерите на механизма са 
местни и регионални публични органи, 
публични предприятия и физически и 
юридически лица, за които се прилага 
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името на тези публични органи. 
Особено внимание ще се обръща на 
предложения, включващи 
сътрудничество на тези органи с 
жилищни асоциации и агенции за 
развитие.

частното право.    Особено внимание 
ще се обръща на предложения, 
включващи сътрудничество на тези 
органи с жилищни асоциации, 
общински предприятия за 
енергоснабдяване и агенции за 
развитие.

Or. de

Изменение 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът се прилага от един или от 
няколко финансови посредници, 
например международни финансови 
институции (МФИ). Подборът се 
извършва въз основа на доказаните 
способности на финансовите 
посредници да използват 
финансирането по най-ефикасния и 
ефективен начин в съответствие с 
правилата и критериите, предвидени в 
настоящото приложение.

Механизмът се прилага от една или от 
няколко международни финансови 
институции (МФИ). Подборът се 
извършва въз основа на доказаните 
способности на МФИ да използват 
финансирането по най-ефикасния и 
ефективен начин в съответствие с 
правилата и критериите, предвидени в 
настоящото приложение.

Or. en

Обосновка

МФИ са най-подходящите участници - основно в началния етап - т.е. ЕИБ, която е 
единствената МФИ, която обхваща всички 27 държави-членки на ЕС, а и 
единствената банка с нестопанска цел (и поради това предоставя много повече 
гаранции), както и единствената банка, която е правно обвързана чрез Договора с 
това да подкрепя политиките на ЕС (чл. 308). Тъй като целта е създаването на фонд, 
участието на други публични и частни инвеститори би допринесло с допълнително 
финансиране на ЕС. Изменението предоставя по-строга дефиниция на плащанията за 
финансовите посредници, което ще гарантира насочването на максимално 
количество средства към общините.
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Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел гарантиране на ефективното 
използване на европейски фондове и 
постигане на информираност на 
заинтересованите страни относно 
най-добрите практики, в случаите, в 
които финансов посредник е използвал 
механизма в дадена държава-членка, 
той предоставя приложения модел на 
разположение на всички други 
държави-членки, на Европейския 
парламент и Комисията, безплатно.

Or. ro

Обосновка

Целта е да се гарантира ефективността на финансовите ресурси, предназначени за 
механизма, както и да се улесни обменът на добри практики между държавите-
членки в тази област.

Изменение 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите посредници отговарят на 
съответните изисквания относно 
възлагането на задачи по изпълнението 
на бюджета, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за 

Финансовите посредници отговарят на 
съответните изисквания относно 
възлагането на задачи по изпълнението 
на бюджета, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за 
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неговото прилагане, по-специално що се 
отнася до правилата за възлагане на 
поръчки, вътрешния контрол, 
отчетността и външния одит. На тези 
финансови посредници не се 
предоставят никакви други средства 
освен такси за управление или 
разходи, свързани с изграждането и 
прилагането на механизма.

неговото прилагане, по-специално що се 
отнася до правилата за възлагане на 
поръчки, вътрешния контрол, 
отчетността и външния одит. 
Финансовите посредници ще могат да 
издават фактури само за такси за 
управлението или други приемливи 
разходи, свързани със създаването и 
прилагането на механизма.

Or. en

Обосновка

МФИ са най-подходящите участници - основно в началния етап - т.е. ЕИБ, която е 
единствената МФИ, която обхваща всички 27 държави-членки на ЕС, а и 
единствената банка с нестопанска цел (и поради това предоставя много повече 
гаранции), както и единствената банка, която е правно обвързана чрез Договора с 
това да подкрепя политиките на ЕС (чл. 308). Тъй като целта е създаването на фонд, 
участието на други публични и частни инвеститори би допринесло с допълнително 
финансиране на ЕС. Изменението предоставя по-строга дефиниция на плащанията за 
финансовите посредници, което ще гарантира насочването на максимално 
количество средства към общините.

Изменение 48
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовите посредници отговарят на 
съответните изисквания относно 
възлагането на задачи по изпълнението 
на бюджета, предвидени във 
Финансовия регламент и в правилата за 
неговото прилагане, по-специално що се 
отнася до правилата за възлагане на 
поръчки, вътрешния контрол, 
отчетността и външния одит. На тези 
финансови посредници не се 
предоставят никакви други средства 
освен такси за управление или разходи, 

Финансовите посредници отговарят 
на съответните изисквания относно 
възлагането на задачи по 
изпълнението на бюджета, 
предвидени във Финансовия 
регламент и в правилата за неговото 
прилагане, по-специално що се 
отнася до правилата за възлагане 
на поръчки, вътрешния контрол, 
отчетността и външния одит. На тези 
финансови посредници не се 
предоставят никакви други средства 
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свързани с изграждането и прилагането 
на механизма.

освен такси за управление или разходи, 
свързани с изграждането и прилагането 
на механизма, които не могат да 
надвишават 5 % от размера на 
сумата за всяко негово прилагане.

Or. ro

Обосновка

Изключително важно е финансовият механизъм за проекти в областта на 
устойчивата енергия да се използва предимно за проекти, които ефективно ще 
допринесат за увеличаване на енергийната ефективност. Във връзка с това е 
необходимо таксите за управление или разходите, свързани със създаването и 
прилагането на инструмента, да се ограничат до 5% от размера на сумата, 
предназначена за механизма.  

Изменение 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробните срокове и условия на 
механизма, включително наблюдението 
и контрола, се посочват в 
споразумение/я между Комисията и 
финансовите посредници.

Подробните срокове и условия на 
механизма, включително наблюдението 
и контрола, се посочват в 
споразумение/я между Комисията и 
МФИ. Споразумението(ята) следва да 
предвижда(т) редовното 
предоставяне на информация пред 
Комисията и Европейския парламент 
относно стъпките, предприети в 
хода на прилагането на механизма.

Or. en

Обосновка

 Изменението цели гарантиране на участието както на Европейския парламент, така 
и на Европейската комисия в дейността по мониторинг на прилагането на механизма.
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Изменение 50
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробните срокове и условия на 
механизма, включително наблюдението 
и контрола, се посочват в 
споразумение/я между Комисията и 
финансовите посредници.

Подробните срокове и условия на 
механизма, включително наблюдението 
и контрола, се посочват в 
споразумение/я между Комисията и 
финансовите посредници, които се 
предоставят на Европейския 
парламент за сведение. Комисията 
публикува информация за всяко 
използване на механизма на следния 
уебсайт: www.buildup.eu.

Or. ro

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо за гарантиране на прозрачното прилагане на 
механизма и за насърчаване на обмена на добри практики между държавите-членки в 
тази област.

Изменение 51
Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част II – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да създаде 
интегрирана и лесна за използване 
онлайн система, която допринася за 
предоставянето на цялата 
електронна информация относно 
управлението на проектите, като 
например процедури за 
кандидатстване, срокове, правила и 
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разпоредби, преглед на активните и 
приключените проекти и доклади.

Or. en

Обосновка

За да бъде механизмът по-достъпен и за да се насърчат малките участници, всичко 
следва да бъде лесно достъпно в интернет. По-добър достъп до програмата и 
съдействие за потребителите могат да се постигнат чрез подобряване на 
предоставените насоки. Това може да се осъществи чрез оптимизиране на 
информационните системи, подкрепа за управлението на проекти и персонализирана 
подкрепа. Поради това, цялостното интегриране на помощи, оценки и предложения в 
единна информационна платформа следва да се подкрепя. Платформата следва да 
бъде сигурна, гъвкава и лесна за използване.

Изменение 52
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част III – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът се ограничава до 
финансиране на мерки, които оказват 
бързо, измеримо и съществено 
въздействие върху икономическото 
възстановяване в ЕС, повишената 
енергийна сигурност и намаляването на 
емисиите на парникови газове.

Механизмът се ограничава до 
финансиране на мерки, които оказват 
бързо, измеримо и съществено 
въздействие върху икономическото 
възстановяване в ЕС, повишената 
енергийна сигурност и намаляването на 
емисиите на парникови газове. Тези 
мерки трябва да окажат принос за 
развитието на свързана, 
конкурентоспособна и съобразена с 
околната среда икономика, както и за 
защитата на заетостта, в 
съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. el
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Изменение 53
Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част III – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Периодът от време между датата на 
кандидатстване за проект и 
окончателното решение не 
надвишава два месеца.

Or. en

Обосновка

За целите на настоящия регламент е наложително проектите да започват във 
възможно най-кратък срок.

Изменение 54
Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част III – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Окончателен финансов преглед на 
отделните проекти трябва да се 
направи в рамките на една година, 
считано от момента на приключване 
на проект.

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на участието и повишаване на предсказуемостта за по-малките 
участници, процедурите на преглед следва да приключват възможно най-бързо. Това е 
в съответствие с общата идея, заложена в предложението на Комисията, за бърза и 
неусложнена процедура.
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Изменение 55
Claude Turmes

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част III – параграф 2 - точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) те са поели политически ангажимент 
за смекчаване на изменението на 
климата, включително ясни цели;

а) те са поели политически ангажимент 
за смекчаване на изменението на 
климата, включително ясна цел 
относно емисиите на парникови 
газове за 2020 г., която да бъде поне 
равностойна на ангажимента на 
Съюза за 2020 г.;

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на надеждни и разумни политики, Европейският съюз следва да 
оказва подкрепа само за проектите, които съответстват на собствените му цели.

Изменение 56
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част III – параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) те се разпореждат с 
инвентаризация на емисиите и 
разработват многогодишни стратегии за 
постигане на целите си;

б) те разработват многогодишни 
стратегии за постигане на целите си;

Or. ro

Обосновка

Важно е, с цел увеличаване на броя на публичните органи, които могат да се ползват 
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от финансиране, те да получат възможност за разработване на собствени системи 
за инвентаризация на емисиите. 

Изменение 57
Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II – част III – параграф 2 - точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) те се разпореждат с инвентаризация 
на емисиите и разработват 
многогодишни стратегии за постигане 
на целите си;

б) страната/държавата-членка, на 
която принадлежат, се разпореждат с 
инвентаризация на емисиите и 
разработват многогодишни стратегии за 
постигане на целите си;

Or. en

Обосновка

Не се счита за полезно от местните органи да се изисква инвентаризация на 
емисиите или специфични местни цели за намаляване на емисиите, тъй като 
екологичните политики за намаляване на замърсяването обикновено се разработват 
на национално/глобално равнище и са доказано по-ефективни по този начин.

Изменение 58
Lena Ek

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член:
"Член 1а

Годишен доклад до Европейския 
парламент
Комисията докладва ежегодно пред 
Европейския парламент относно 
напредъка на проектите и 
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механизма."

Or. en

Обосновка

С цел повишаване на прозрачността Комисията следва да докладва пред Европейския 
парламент.


