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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане 
на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от 
Общността на проекти в областта на енергетиката
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2010)0283),

– като взе предвид член 294, параграф 2, и член 194, параграф 1, буква в), от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е 
представено от Комисията (C7-0139/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3, от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,
– като взе предвид становището на Комитета на регионите2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие 
(A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

                                               
1

2



PR\822190BG.doc 5/14 PE443.045v02-00

BG

Изменение 1

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 общински, местни и регионални 
публични органи, по-специално в 
градска среда.

Or. en

Обосновка

Съобразяване с предходни и следващи формулировки в текста по същата тема. В 
обяснителния меморандум и в приложение II – част I – параграф 1.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В период на бюджетни 
ограничения допълняемостта на 
финансовите инструменти на ЕС е 
от особено значение. Механизмът 
следва да допълва по ефикасен начин 
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съществуващите инструменти и да 
се възползва от тях, по-специално от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), който беше 
изменен с Регламент (ЕС) № 437/2010, 
в резултат на което наличното 
финансиране от ЕФРР за енергийна 
ефективност и енергия от 
възобновяеми източници в сектора на 
жилищното строителство се 
увеличи до потенциалните 8 
милиарда евро за периода 2007-2013 г.

Or. en

Обосновка

С оглед на суровите финансови и бюджетни ограничения, използването на новите 
финансови инструменти трябва да има допълващ характер по отношение на 
съществуващите инструменти на ЕС, които вече подпомагат инвестициите в 
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, за да се засили 
взаимодействието и да се максимализира добавената стойност на подпомаганите от 
ЕС проекти. Необходимо е да се наблегне категорично, в частност, на 
взаимодействието със структурните фондове и Кохезионния фонд (особено ЕФРР), за 
да се избегне дублиране на инвестициите.

Изменение 3

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 

(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. Мерките следва 
да допринесат за по-екологосъобразен 
растеж, създаване на работни места, 
развиване на конкурентоспособна и 
устойчива икономика и справяне с 
изменението на климата. Критериите, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
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предвид като съществен компонент. № 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. en

Обосновка

Следва да се придаде особено значение на понятията с решаващ характер, а именно 
по-екологосъобразен растеж, създаване на работни места, конкурентоспособна и 
устойчива икономика и справяне с изменението на климата. Освен това чрез
посочването на тези допълнителни цели текстът се привежда в по-голямо 
съответствие с формулировките от обяснителния меморандум на Комисията.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (EO) № 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. 
Допълнително, за механизма се 
отпускат 15 милиона евро от 
програмата за действие на ЕС за 
борба с изменението на климата.

Or. en



PE443.045v02-00 8/14 PR\822190BG.doc

BG

Обосновка

Не бива да разхищаваме финансови средства и в бюджетен ред 07 03 23 понастоящем 
съществува запис „p.m.“, прилагането на който зависи от приемането на „програма 
за действие“, която Комисията не може да предложи поради липса на средства. Тези 
15 милиона евро са налични. Така че ние считаме, че тези пари следва да бъдат 
използвани, тъй като се споделят еднакви цели за енергийна ефективност и 
насърчаване на възобновяемите енергийни източници.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (EO) № 663/2009
Приложение ІІ – част І – точка а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) проекти с голям потенциал за 
иновации, при които се използват 
нови процедури и технологии, 
позволяващи достигането на най-
добрите налични равнища на 
енергийна ефективност в света;

Or. en

Обосновка

Иновациите са един много важен аспект, който трябва да се отчита, когато се 
съставят планове за икономическо възстановяване във всяко поле за действие. На 
потенциала за нововъведения следва винаги да се обръща внимание и той да бъде 
поставян на челно място като критерий при избор на проекти, за да се поддържа 
конкурентоспособността на европейската индустрия и икономика.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (EO) № 663/2009
Приложение ІІ – част І – 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 името на 

Бенефициерите на механизма са 
публични органи, за предпочитане на 
регионално и местно равнище, или 
частни субекти, действащи от името на 
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тези публични органи. Особено 
внимание ще се обръща на 
предложения, включващи 
сътрудничество на тези органи с 
жилищни асоциации и агенции за 
развитие.

тези публични органи.

Or. en

Обосновка

Не съществува причина за конкретното упоменаване на жилищните асоциации и 
агенциите за развитие. Много други организации, асоциации и агенции могат да 
изпълняват функциите на партньори от страна на обществените органи в сферите 
на сътрудничество, упоменати в предложенията на проекта.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (EO) № 663/2009
Приложение II – част ІІІ – 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. 
Мерките следва да допринесат за по-
екологосъобразен растеж, създаване 
на работни места, развиване на 
конкурентоспособна и устойчива 
икономика и справяне с изменението 
на климата.

Or. en

Обосновка

Следва да се придаде особено значение на понятията с решаващ характер, а именно 
по-екологосъобразен растеж, създаване на работни места, конкурентоспособна и 
устойчива икономика и справяне с изменението на климата. Освен това чрез 
посочването на тези допълнителни цели текстът се привежда в по-голямо 
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съответствие с формулировките от обяснителния меморандум на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Първоначалното предложение за Европейска енергийна програма за възстановяване
Като реакция на финансовата криза, през януари 2009 г. Европейската комисия 
предложи да се преразпределят пет милиарда евро (от неизразходваните средства на 
ЕС) главно за подпомагане на проекти в енергийната област. По този начин, според 
плана, биха се отпуснали общо 3,5 милиарда евро, по-късно увеличени на 3,98 
милиарда евро, за енергийни проекти, които да допринесат за икономическото 
възстановяване на ЕС1. Предложената Европейска енергийна програма за 
възстановяване цели да подпомогне a) (главно трансгранични) проекти за 
инфраструктура за природен газ и електроенергия (така наречените междусистемни 
електро- и газопроводи), б) разположени в морето ветрогенераторни паркове и в) 
проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS).

Искането на Парламента за включване на проекти за енергийна ефективност и 
енергия от възобновяеми източници
Европейският парламент поддържаше становището, че Европейската енергийна 
програма за възстановяване следва да включва и мерки за подпомагане на проекти в 
областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, както бе 
предвидила първоначално Комисията. Финансирането на проекти в областта на 
енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници ще стимулира 
икономическото възстановяване, ще създаде възможности за откриване на нови 
работни места и ще помогне в борбата срещу изменението на климата. Тези проекти са 
най-ефективни, когато се изпълняват на общинско, регионално и местно равнище. 
Повечето местни проекти се характеризират с висока работна натовареност, като по 
този начин ще се създадат много нови работни места, които не подлежат на изнасяне в 
друга държава. Освен това ще се задейства с голяма сила ефектът на лоста и ще бъде 
оказано положително влияние върху други важни аспекти, като социалната интеграция 
и привлекателността на региона. По този начин се открива възможността участващите 
общини да послужат като образци за подражание на други общности, което може да 
предизвика верижна реакция по отношение на добрите практики на цялата територия 
на Европейския съюз. Финансирането на проекти, насочени към енергийна ефективност 
и енергия от възобновяеми източници, пряко подпомага и усилията на ЕС за постигане 
на целите за 20% енергия от възобновяеми източници и 20% икономия на енергия в
сравнение със сценариите, при които всичко продължава както досега. В частност, 
стимулирането на мерки за енергийна ефективност в сектора на жилищното 
строителство, който изразходва 40% от енергията в ЕС, би оказало незабавен 
положителен ефект не само за повишаването на енергийната ефективност, но и за 
подпомагането на МСП на местно и регионално равнище. В допълнение, тази цел би 
била от полза за разработването на обещаващи инициативи в областта на енергийната 
ефективност на местно ниво, като „Спогодбата на кметовете” и инициативата 
„Интелигентни градове”, които бяха засегнати от настоящата кредитна криза и от по-
ниските бюджетни постъпления вследствие на нея.
                                               
1 Предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на 
програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от 
Общността на проекти в областта на енергетиката (COM (2009)35).
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Въпреки че по време на тристранните преговори Парламентът не успя да убеди Съвета 
да включи механизъм за отпускане на средства, за които не са поети ангажименти, за 
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, Комисията възприе 
становището на Парламента, като изготви декларация, приложена към окончателния 
регламент, в която призова да се обмисли възможността неизразходваните до края на 
2010 г. средства да бъдат използвани за проекти в областта на енергийната ефективност 
и енергията от възобновяеми източници: „При условие че в доклада относно прилагането 
на регламента, който следва да бъде представен през 2010 г. съгласно член 28 от този 
регламент,Комисията установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят 
част от средствата, предвидени за посочените в приложението към регламента проекти, 
Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение начин, 
изменение на регламента, което да даде възможност за финансиране на проекти в областта 
на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, като 
допълнение към посочените по-горе инициативи, включително и критерии за съответствие, 
подобни на критериите, приложими към проектите, посочени в приложението към 
настоящия регламент.“

Доклад за изпълнението и финансови средства за преразпределяне
Докладът относно изпълнението на Европейската енергийна програма за 
възстановяване, публикуван на 27 април 2010 г.1, посочва, че до момента за избраните 
проекти не са заделени 115 милиона евро. Освен това, по отношение на изпълнението 
на проектите съществува потенциален риск, поради тяхната техническа, 
организационна, правна и финансова сложност. Ако даден проект не отговаря на 
всички условия за изпълнение, Комисията ще извърши оценка на положението. Като 
следствие, до края на 2010 г. биха могли да се осигурят повече средства за 
преразпределение.

Създаване на финансов механизъм в рамките на инициативата за финансиране за 
устойчиво развита енергия.
С цел преразпределянето на средства към проекти в областта на енергийната 
ефективност и проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия, на 31 май 
2010 г. Комисията представи настоящото предложение за изменение на Европейската 
енергийна програма за възстановяване. Предложението до голяма степен съответства 
на идеите на Парламента, изразени по време на преговорите по ЕЕПВ. Що се отнася до 
механизмите за използване на фондовете за енергийна ефективност и мерките за 
развитие на възобновяеми източници на енергия, то предвижда отпускането на 
неизползваните средства за финансов механизъм в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита енергия. Този механизъм ще подкрепи създаването 
на подходящи за банково финансиране проекти за енергийна ефективност и за 
възобновяеми източници на енергия и по този начин ще улесни тяхното финансиране 
от общинските, местните и регионалните обществени органи. По-специално, чрез 
прилагането на схеми за финансово стимулиране на иновациите, като например 
предоставянето на гаранции и „меки“ кредити с преференциални лихви и чрез 
финансиране на техническа помощ, могат да бъдат подпомогнати голям брой проекти с 
висок ефект на финансовия лост. Докладчикът счита, че този механизъм следва да бъде 

                                               
1 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно изпълнението на Европейската 
енергийна програма за възстановяване, COM (2010) 191.
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създаден от опитни финансови посредници и Комисията следва възможно най-бързо да 
започне да работи по споразумения с подобни институции. Веднага след изработването 
на тези споразумения Комисията следва по прозрачен и подробен начин да ги съобщи 
на Европейския парламент и на държавите-членки. 

Въпроси за разглеждане и доуточняване
Докладчикът приветства общото предложение на Комисията и желае постигане на 
бързо съгласие със Съвета (при белгийското председателство). Според него следните 
въпроси биха могли да бъдат разгледани от комисията с цел доуточняване на 
първоначалното предложение на Комисията:

 следва да се обърне подходящо внимание в целия текст на понятията с решаващ 
характер, а именно по-екологосъобразен растеж, създаване на работни места, 
развиване на конкурентоспособна, социална и устойчива икономика и справяне 
с изменението на климата;

 иновациите и иновационните технологии са изключително важни за 
конкурентоспособността на европейската индустрия и икономика; когато се 
избират проектите, които ще получат подкрепа по този механизъм, 
иновационните характеристики следва също да бъдат взети предвид;

 с оглед на суровите финансови и бюджетни ограничения, използването на 
новите финансови инструменти трябва да има допълващ характер по отношение 
на съществуващите инструменти на ЕС, които вече подпомагат инвестициите в 
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, за да се засили 
взаимодействието и да се максимализира добавената стойност на подпомаганите 
от ЕС проекти; по-конкретно е необходимо ясно да се подчертае 
сътрудничеството със структурните фондове и Кохезионния фонд (предимно 
ЕФРР), за да се избегне дублиране на инвестициите;

 средствата, определени за новия финансов инструмент, остават силно 
ограничени; инициативата обаче е многообещаваща и разполага с висок 
потенциал на ефекта на финансовия лост; следователно на този нов финансов 
механизъм трябва да се предоставят възможно най-много средства, като за този 
проект могат да се отпуснат и други, неизразходвани средства в сферата на 
енергетиката и изменението на климата; съществуват неизразходвани средства 
от многогодишната програма на ГД „Климат“, която също беше насочена към 
енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия; тези 
неизразходвани средства също биха могли да бъдат разпределени за финансовия 
механизъм за устойчиви енергийни проекти;

 приложението поставя условия за финансовите посредници, на които да бъде 
поверено прилагането на финансовия механизъм за устойчиви енергийни 
проекти; регламентът трябва да съдържа достатъчно предпазни мерки, според 
които въпросните финансови посредници трябва да са доказали възможностите 
си да се справят с подобни проекти в силно ограничени срокове и да изпълняват 
съответните изисквания на бюджета на ЕС.

Накрая, но не и по значение, докладчикът би искал да подчертае, че е в интерес на 
Парламента бързо да достигне до споразумение със Съвета, за да бъде в състояние да 
използва неизразходваните средства за проекти за енергийна ефективност и 
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възобновяеми източници, тъй като тези области се нуждаят от обществена подкрепа 
във време, в което достъпът до финансиране е затруднен.


