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Изменение 14
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз се посочва, че най-отдалечените 
региони са изключително отдалечени 
и изолирани от останалите 
европейски региони, което води до 
сериозни икономически и социални 
затруднения. Поради това 
Кохезионният фонд следва да обърне 
особено внимание на значителните 
инвестиции, които е необходимо да се 
направят в областта на транспорта, 
енергетиката и околната среда.

Or. pt

Обосновка

Като се има предвид, че в първото съображение се съдържа позоваване на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване, целесъобразно е да се 
направи конкретно позоваване и на нуждите на най-отдалечените региони, тъй като 
в Договора се посочва, че следва да им се обърне особено внимание, поради природните 
ограничения, от които са засегнати, както и значителните инвестиции, които са 
необходими в областите, които отговарят на изискванията по линия на Кохезионния 
фонд.

Изменение 15
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В светлината на ангажимента 
на Договора за укрепване на 
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икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
Съюза, изпълнението на политиката 
на сближаване следва да вземе предвид 
уникалните икономически 
предизвикателства и реалности, пред 
които е изправена всяка държава 
членка, особено онези малки островни 
държави членки в периферията на 
Съюза, за да гарантира 
равнопоставени условия, както и че 
всички европейски граждани ще 
могат да се възползват изцяло от 
осезаемите икономически ползи, 
произтичащи от свободата на 
движение на стоки, услуги, капитали 
и хора.

Or. en

Изменение 16
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Посредством Кохезионния фонд 
Съюзът може да допринесе за дейности, 
свързани с постигането на целите на 
Съюза в областта на околната среда, 
определени с членове 11 и 191 от 
Договора.

(3) Посредством Кохезионния фонд 
Съюзът може да допринесе за дейности, 
свързани с постигането на целите на 
Съюза в областта на околната среда, 
определени с членове 11 и 191 от 
Договора. В този контекст Фондът 
може да подпомага областите, 
свързани с устойчивото развитие, 
които са недвусмислено благоприятни 
за околната среда, като например 
енергийната ефективност и енергия 
от възобновяеми енергийни 
източници, както и транспортния 
сектор извън трансевропейските 
мрежи, железопътния транспорт, 
вътрешния речен транспорт, морския 
транспорт, интермодалните 
системи и тяхната функционална 
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взаимовръзка, управлението на 
сухоземния, морския, речния и 
въздушния трафик, устойчивата 
градска мобилност и обществения 
транспорт.

Or. en

Изменение 17
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Финансирането, което всяка 
държава членка има право да получи 
от Кохезионния фонд и което след 
това се прехвърля към Механизма за 
свързване на Европа, следва да се 
предоставя за проекти, 
осъществявани единствено в същите 
тези държави членки, в същото 
съотношение, отговарящо на техния 
принос към тези по-големи финансови 
средства.

Or. pt

Обосновка

Макар да се приема, че определена сума ще бъде прехвърлена към Механизма за 
свързване на Европа, целесъобразно е частта, която най-необлагодетелстваните 
държави членки имат право да получат от Кохезионния фонд, да бъде инвестирана в 
същите тези държави членки, в същото съотношение. В съответствие с член 174 от 
Договора, това означава, че сумата, внесена в Механизма, трябва да бъде 
инвестирана в държавите членки и не трябва да бъде пренасочвана към други, по-
богати европейски държави.

Изменение 18
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Въпреки това следва да се 
отчита фактът, че докато те не се 
ползват от Механизма за свързване на 
Европа, най-отдалечените региони все 
пак са изправени пред неотложната 
необходимост да оптимизират 
своите транспортни връзки, особено в 
областта на морския пътнически 
транспорт, превоза на стоки и 
въздушните връзки с 
континенталната част на Европа, 
както и да оптимизират своите 
енергийни алтернативи като 
изолирани енергийни системи.

Or. pt

Изменение 19
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Подкрепата, оказвана от 
Кохезионния фонд в рамките на 
Механизма за свързване на Европа, се 
прилага в съответствие с член [13] от 
Регламент (ЕС) […]/2012 за създаване 
на Механизъм за свързване на 
Европа 35, като се зачитат 
националните средства, отпускани 
по линия на Кохезионния фонд, и се 
гарантира истинска конкуренция 
между проектите;

Or. ro
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Изменение 20
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Кохезионният фонд следва да 
подкрепя проектите за транспортна 
инфраструктура, предвидени в 
Регламент (ЕС) № [...]/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [...] за създаване на Механизъм за 
свързване на Европа на обща сума в 
размер на XX евро, която да се 
използва изключително от 
държавите членки, които отговарят 
на условията за финансиране от 
Кохезионния фонд и със ставките на 
съфинансиране, приложими за 
последните. Процесът на подбор на 
проекти следва да се извършва в 
съответствие с целите и 
критериите, посочени в член [11] от
Регламент (ЕС) № […]/2012 г. [за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа]. През различните етапи на 
процедурата за подбор на проекти 
Комисията следва да гарантира 
реалното прилагане на принципа на 
зачитане на разпределението на 
националните средства във възможно 
най-голяма степен, както е 
предвидено в член [11] от Регламент 
(ЕС) № […]/2012 г. [за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа].

Or. en

Изменение 21
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Като се има предвид, че 
транспортът е отговорен за 24 % от 
всички емисии на CO2 в ЕС, а 
емисиите от транспортна дейност в 
Съюза са се увеличили с 34 % от 1990
г., преходът към устойчива 
мобилност има решаващо значение за 
постигане на целите на стратегията
„ЕС 2020“. При условие че 90 % от 
всички пътувания с леки автомобили 
в европейските градове са по-кратки 
от 6 км, съществува значителен 
потенциал за преход към 
придвижване пеша, с велосипед или с 
обществен транспорт. Крайно 
необходими са нови приоритети за 
финансиране, като се има предвид, че 
основният дял на инвестициите в 
транспорта, осигурени от 
Кохезионния фонд, преди е бил 
насочван към автомобилния 
транспорт, въпреки че той вече е 
отговорен за 72 % от всички емисии 
на парникови газове от транспортния 
сектор на Съюза.

Or. en

Обосновка

Вж. Европейска агенция за околната среда (2009 г.): Доклад № 9/2009 – „Тенденциите 
при емисиите на парникови газове и проекциите им в Европа през 2009 г. По следите 
на напредъка към целите от Киото.“; Европейска агенция за околната среда (2011 г.): 
„Доклад на ЕАОС № 7/2011 г - - TERM 2011г.: напредък в проследяването на 
транспортните индикатори. към екологични цели в Европа.

Изменение 22
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Съображение 6
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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 
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].

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

Or. en

Изменение 23
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Преди държавите членки да 
съставят проектите за 
оперативните си програми, следва да 
се определи общ набор от показатели 
за оценка на изпълнението на
програмите. Тези показатели трябва да 
бъдат допълнени от специфични за 
програмите показатели.

(7) За да се оцени напредъкът на
изпълнението на програмите, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на общия
набор от показатели. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията1. Общите
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показатели трябва да бъдат допълнени 
от специфични за програмите 
показатели.

_________________
1 ОВ L 55, 11.3.2011 г., стр. 13.

Or. en

Обосновка

Поради техническият им характер и необходимостта да бъдат хомогенни за 
различните съответни специфични за фондовете правила, общите показатели следва 
да бъдат приети от Комисията чрез актове за изпълнение.

Изменение 24
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Преди държавите членки да съставят 
проектите за оперативните си програми, 
следва да се определи общ набор от 
показатели за оценка на изпълнението 
на програмите. Тези показатели трябва 
да бъдат допълнени от специфични за 
програмите показатели.

(7) Преди държавите членки да съставят 
проектите за оперативните си програми, 
следва да се определи общ набор от 
качествени показатели, ориентирани 
към резултатите за оценка на 
изпълнението на програмите. Тези 
показатели трябва да бъдат допълнени 
от специфични за програмите и 
околната среда показатели, за да се 
приложи принципа за устойчиво 
развитие и да се направи оценка на 
резултатите и ефективността на 
програмите.

Or. en

Изменение 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Съдържащите условия 
разпоредби, произтичащи от Пакта 
за стабилност и растеж, следва да 
бъдат приложими за Кохезионния 
фонд във връзка с изпълнението на 
условията на икономическото 
управление. Този процес следва да бъде 
постепенен и да започва с изменения в 
договора за партньорство и 
програмите с цел подкрепа на 
препоръките на Съвета за работа по 
макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности.

Or. en

Изменение 26
Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) инвестиции в областта на околната 
среда, включително в области, свързани 
с устойчивото развитие, енергийната 
ефективност и енергията от
възобновяеми източници, които 
предполагат ползи за околната среда;

Or. en

Изменение 27
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) инвестиции в областта на околната 
среда и енергетиката, включително в 
области, свързани с устойчивото 
развитие, които предполагат ползи за 
околната среда, насърчаване на 
енергийната ефективност и 
използване на енергия от 
възобновяеми източници;

Or. pt

Обосновка

Тъй като инвестициите в областта на енергетиката отговарят на изискванията на 
Кохезионния фонд (член 3, буква а), енергетиката следва също да бъде включена в 
основния обхват на подкрепата на Кохезионния фонд. Това изменение цели да се 
отдаде по-голямо значение на инвестициите в областта на енергетиката като 
принос към целите на стратегията „ЕС 2020“.

Изменение 28
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транспортната 
инфраструктура — трансевропейските 
транспортни мрежи, в съответствие с 
насоките, приети с 
Решение № 661/2010/ЕС;

б) в областта на транспортната 
инфраструктура — транспортните 
инфраструктури във всяка държава 
членка и трансевропейските 
транспортни мрежи, в съответствие с 
насоките, приети с 
Решение № 661/2010/ЕС;

Or. pt

Обосновка

Другите инвестиции, които държавите членки възнамеряват да направят в областта 
на транспорта, следва също да са допустими, заедно с трансевропейските 
транспортни мрежи. По този начин регионите ще могат да се възползват от тази 
подкрепа и да направят полезни инвестиции за подобряване на транспортните връзки 
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за превоз на товари и пътници.

Изменение 29
Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транспортната
инфраструктура — трансевропейските 
транспортни мрежи, в съответствие с 
насоките, приети с Решение
№ 661/2010/ЕС;

б) в областта на устойчивата 
транспортна инфраструктура —
трансевропейските транспортни мрежи, 
в съответствие с насоките, приети с 
Решение № 661/2010/ЕС;

Or. en

Изменение 30
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създаването на програма POSEI за 
транспорт и програма POSEI за 
енергетика за най-отдалечените 
региони;

Or. pt

Изменение 31
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) проекти за транспортна 
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инфраструктура, предвидени в 
Регламент (ЕС) № […]//2012 г. [за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа] за обща сума в размер на 
XX евро, в съответствие с 
критериите, предвидени в него. 
Комисията гарантира, че се дава 
възможно най-голям приоритет на 
проекти, свързани със средства, 
отпуснати на национален принцип по 
Кохезионния фонд в различните 
етапи на процедурата за подбор на 
проектите.

Or. en

Изменение 32
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техническа помощ. в) информационни дейности, 
техническа помощ, както и начално и 
непрекъснато обучение на 
бенефициерите, ръководителите на 
проекти и партньорите;

Or. en

Изменение 33
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали;

а) извеждането от експлоатация и 
строежа на атомни електроцентрали;

Or. de
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Обосновка

Необходимостта от големи количества охлаждащи води, високият риск за 
безопасността, както и нерешеният въпрос със съхранението на радиоактивните 
отпадъци са аргументи против строежа на нови атомни електроцентрали.

Изменение 34
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове от инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО;

б) намаляване на емисиите на 
парникови газове от всички дейности, 
попадащи в обхвата на Приложение І 
от Директива 2003/87/ЕО;

Or. en

Обосновка

Дейностите, които попадат в обхвата на Приложение I на Директивата за 
установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ) не 
следва да се възползват от финансиране по Кохезионния фонд, тъй като това би 
довело до изкривяване на пазара на системата за търговия със сертификати за 
емисии и би премахнало ползата от намаляването на емисиите на CO2. Изключението 
за пилотни проекти, предложено от докладчика, не е приемливо, тъй като няма ясно 
определение за пилотни проекти и инсталациите за промишлена употреба също биха 
могли да се считат за пилотни проекти.

Изменение 35
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове от инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО;

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове от инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО, с изключение на 
топлофикационните и селищните 
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охладителни системи, както и на 
съоръженията за комбинирано 
производство на топлинна енергия и 
електроенергия;

Or. de

Обосновка

Модернизирането на мрежите на топлофикационните и селищните охладителни 
системи, както и на съоръженията за комбинирано производство на топлинна 
енергия и електроенергия притежава потенциал по отношение на 
енергоспестяването и поради тази причина не следва да се изключва от 
финансирането.

Изменение 36
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове от инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО;

б) инвестиции, насочени към 
постигане на намаляването на 
емисиите на парникови газове от 
инсталации, попадащи в обхвата на 
Приложение I към
Директива 2003/87/EО, с изключение на 
топлофикационните и мрежовите 
охладителни системи, както и на 
централите за комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия;

Or. en

Изменение 37
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 2 — буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) големи проекти за пътно 
строителство без трансгранични 
връзки, летища, намиращи се на 
разстояние в рамките на 200 км едно 
от друго, които не си сътрудничат 
при използването на 
инфраструктурен капацитет;

Or. en

Изменение 38
Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. заличава се

Or. en

Обосновка

Ремонтът на жилищния фонд осигурява много добра възможност за икономия на 
енергия и е много разходно-ефективен начин за намаляване на емисиите на парникови 
газове. Инвестициите в този сектор ще създадат местни „зелени“ работни места. 
Мащабните програми за ремонт са по-ефективни от гледна точка на разходите от 
изолираните мерки.

Изменение 39
Tamás Deutsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. в) жилищно настаняване, освен с цел 
насърчаване на енергийната 
ефективност и използването на 



PE491.027v01-00 18/60 AM\903871BG.doc

BG

енергия от възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 40
Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. в) жилищно настаняване, с изключение 
на мерки за енергийна ефективност и 
за използване на възобновяеми 
източници на енергия.

Or. en

Обосновка

Тъй като жилищният фонд е отговорен за голям дял в потреблението на енергия и 
представлява област, в която могат да бъдат постигнати значителни ползи по 
отношение на целите „20/20/20“ на стратегията „Европа 2020“, считаме, че 
изключването на допустимостта на подобни действия би довело до демобилизация на 
потенциалните ресурси. Това би била една пропусната възможност.

Изменение 41
Oldřich Vlasák

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. в) инвестиране в ново жилищно 
настаняване.

Or. en

Изменение 42
Nikos Chrysogelos
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Предложение за регламент
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) № […]/2012 [РОР], Кохезионният 
фонд подкрепя следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели, установени в член 9 от Регламент 
(ЕС) № […]/2012 [РОР]:

В съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) № […]/2012 [РОР], Кохезионният 
фонд подкрепя следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели, установени в член 9, параграфи 
4—7 и параграф 11 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], изброени 
съответно по-долу в букви а)—д):

Or. en

Изменение 43
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори чрез:

а) подкрепа на преминаването към 
съвместима с изменението на 
климата, енергийно ефективна 
икономика във всички сектори, 
включително градското развитие
чрез:

Or. en

Изменение 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 

а) подкрепа на преминаването към 
икономика с ниски въглеродни емисии 
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сектори чрез: във всички сектори чрез:

Or. en

Изменение 45
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори чрез:

а) подкрепа на преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори и насърчаване на устойчивия 
транспорт чрез:

Or. en

Изменение 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – 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 
разпространението на енергия, 
добивана от възобновяеми източници;

Or. pl

Изменение 47
Jan Olbrycht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на енергийната ii) насърчаване на енергийната 



AM\903871BG.doc 21/60 PE491.027v01-00

BG

ефективност и използването на 
възобновяеми източници на енергия в 
малките и средните предприятия;

ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в 
предприятията, независимо от 
размера на предприятието;

Or. en

Изменение 48
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – буква a) – 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;

Or. pt

Обосновка

Всички предприятия следва да могат да се ползват от инвестициите, които трябва
да се направят в областта на възобновяемите енергийни източници. Като се има 
предвид тяхното високо потребление на енергия, големите предприятия ще бъдат в 
състояние да приемат по-ефективни системи, като по този начин ще имат основен 
принос за постигане на целите на ЕС, заложени в стратегията „ЕС 2020“. 
Инвестициите, направени от големите предприятия, също така ще имат „ефекта на 
лоста“ за икономиката, тъй като МСП ще бъдат подизпълнители.

Изменение 49
Nikos Chrysogelos

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 
изключително в малките и средните 
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предприятия и микропредприятията;

Or. en

Обосновка

Досега МСП и микропредприятията са се възползвали само в много малка степен от 
структурните фондове. За разлика от големите компании те често не разполагат с 
достатъчен капацитет и ресурси за инвестиране в енергийна ефективност и във 
възобновяеми енергийни източници. Във време на строги икономии не е уместно 
големите компании да имат достъп до печеливши мерки за енергийна ефективност от 
фондовете на ЕС.

Изменение 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 по-
конкретно в малките и средните 
предприятия;

Or. en

Изменение 51
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 3 – 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, историческите 
сгради и в жилищния сектор;
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Or. en

Изменение 52
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – точка б) – 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 най-
отдалечените региони и обществените 
инфраструктури;

Or. pt

Обосновка

Най-отдалечените региони са силно зависими от вносните изкопаеми горива, което 
води до значителни допълнителни разходи. Следва да бъдат осъществени 
научноизследователски проекти в областта на възобновяемите енергийни източници 
и диверсификацията на регионалната енергийна база, като например създаването на 
специфична програма, насочена към намаляване на разходите, свързани с 
отдалечеността, инфраструктурата и услугите, за да се насърчат амбициозните 
политики, провеждани от най-отдалечените региони във връзка с развитието на 
възобновяеми енергийни източници.

Изменение 53
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – 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 и в жилищния 
сектор;
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Or. en

Обосновка

Ремонтът на жилищния фонд осигурява много добра възможност за икономия на 
енергия и е много разходно-ефективен начин за намаляване на емисиите на парникови 
газове. Инвестициите в този сектор ще създадат местни „зелени“ работни места. 
Мащабните програми за ремонт са по-ефективни от гледна точка на разходите от 
изолираните мерки.

Изменение 54
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – 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 и в жилищния 
сектор;

Or. en

Изменение 55
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 3 – 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 
напрежение, включително 
интелигентни мрежи и 
интелигентни сгради;

Or. en
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Изменение 56
Nikos Chrysogelos

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 съвместимите с 
изменението на климата стратегии за
енергийна ефективност в градските 
райони;

Or. en

Изменение 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 развитие 
с ниски нива на въглеродни емисии в 
градските райони;

Or. en

Изменение 58
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) насърчаване на „зелените градове“, 
включително на инвестициите, 
направени от градски райони, във 
възобновяеми енергийни източници и 
преобразуване на енергийните 
инфраструктури в по-ефективни и 
устойчиви системи; 
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Or. pt

Обосновка

Градските райони правят значителни инвестиции в областта на енергийната 
ефективност и следва да се окаже подкрепа на преобразуването на енергийните 
системи (например осветление, знаци и т.н.) в по-ефективни и щадящи околната 
среда алтернативи. „Зелените градове“ следва да бъдат насърчавани като начин за 
подобряване на качеството на живот на гражданите.

Изменение 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) разработване на екологосъобразни 
и нисковъглеродни транспортни 
системи, включително насърчаване 
на устойчиво развита градска 
мобилност;

Or. en

Изменение 60
Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) разработване на екологосъобразни 
и нисковъглеродни транспортни 
системи, включително насърчаване 
на устойчиво развита градска 
мобилност;

Or. en

Обосновка

Считам, че инвестиционният приоритет за „разработване на екологосъобразни и 



AM\903871BG.doc 27/60 PE491.027v01-00

BG

нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на устойчиво развита градска 
мобилност“ понастоящем под тематична цел г), подточка ii), би съответствал много 
повече на тематични цел а) — подкрепа на преминаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори.

Изменение 61
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на приспособяването
към изменението на климата, на 
превенцията на риска и управлението 
чрез:

б) насърчаване на основаващото се на 
екосистемите приспособяване към 
изменението на климата, на превенцията 
на риска и управлението чрез:

Or. en

Обосновка

Основаващото се на екосистемите приспособяване към изменението на климата, 
превенцията на риска и управлението носят много допълнителни ползи (заетост, 
биологично разнообразие) и често са много разходно-ефективни. За да се използват 
най-ефективно ограничените публични бюджети, политиката на сближаване следва 
да подкрепя мерките за постигане на многобройните цели на ЕС.

Изменение 62
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква б) – подточка 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 основаващо се на 
екосистемите приспособяване към 
изменението на климата;

Or. en
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Изменение 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 за 
справяне със специфични рискове, 
осигуряване на устойчивост при 
бедствия и разработване на системи за 
управление на бедствия, включително 
мерки срещу наводнения и мерки за 
улавяне на вода;

Or. en

Изменение 64
Nikos Chrysogelos

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 за 
справяне със специфични рискове, 
осигуряване на устойчивост при 
бедствия и разработване на системи за 
управление на бедствия с приоритет 
по този начин да се засили ролята на 
екосистемите;

Or. en

Изменение 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 3 – буква б) – подточка ii)
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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 за 
справяне със специфични рискове, 
осигуряване на устойчивост при 
бедствия и разработване на системи за 
управление на бедствия; включително 
трансгранични системи за 
управление, особено с трети държави.

Or. en

Обосновка

В случай на случайно голямо замърсяване е много важно да има по-добро 
сътрудничество между местните и регионалните органи, включително от трети 
държави с цел общи действия.

Изменение 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

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 за 
справяне със специфични регионални
рискове, осигуряване на регионална
устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление 
на бедствия при спазване на правилата 
за национална компетентност;

Or. de

Изменение 67
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – уводна част
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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, както и насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите и 
на културните ресурси чрез:

Or. en

Изменение 68
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 69
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 48 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) вземане на мерки във връзка със 
значителните нужди от инвестиции в 
сектора на отпадъците за съобразяване с 
изискванията на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда;

i) вземане на мерки във връзка със 
значителните нужди от инвестиции в 
сектора на отпадъците за съобразяване с 
изискванията на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда с 
приоритет за дейностите по-високо в 
йерархията на отпадъците, като 
предотвратяването на образуване на 
отпадъци и увеличаването на 
капацитета за повторна употреба и 
рециклиране;
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Or. en

Обосновка

В съответствие с Пътната карта за ресурсна ефективност и с Рамковата 
директива за отпадъците, финансирането следва да даде приоритет на дейностите 
по-високо в йерархията на отпадъците, за да се избегне допълнителното 
разпространение на инсталации за изгаряне на отпадъци и депонирането на 
отпадъците в депа, което води до огромни социални, икономически и екологични 
разходи.

Изменение 70
Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вземане на мерки във връзка със 
значителните нужди от инвестиции във 
водния сектор за съобразяване с 
изискванията на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда;

ii) вземане на мерки във връзка със 
значителните нужди от инвестиции във 
водния сектор за съобразяване с 
изискванията на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда и за 
насърчаване на осигуряването на 
здравословна достъпна за всички вода, 
както и на намаляването на 
течовете във водоснабдителната 
мрежа, повторното използване на 
„сивата вода“ и събирането на 
дъждовна вода;

Or. en

Изменение 71
Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
включително чрез екологосъобразни 
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инфраструктури; инфраструктури и определяне на 
обекти по „Натура 2000”;

Or. en

Изменение 72
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – 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 и 
разширяване на зелени площи, и 
намаляване на замърсяването на 
въздуха;

Or. en

Изменение 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – 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 и намаляване на 
замърсяването на въздуха и шумовото 
замърсяване;

Or. pl

Изменение 74
Nikos Chrysogelos
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Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) развитие и подкрепа на услуги, 
свързани с опазване на околната 
среда, насърчаване на подобряването 
на екологичните показатели и 
ресурсната ефективност в МСП и 
публичния сектор;

Or. en

Изменение 75
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на устойчивия 
транспорт и отстраняване на 
участъците с ограничен капацитет в 
ключовите мрежови инфраструктури 
чрез:

г) отстраняване на участъците с 
ограничен капацитет в ключовите 
мрежови инфраструктури чрез:

Or. en

Изменение 76
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на устойчивия
транспорт и отстраняване на 
участъците с ограничен капацитет в 
ключовите мрежови инфраструктури 
чрез:

г) насърчаване на интермодалния 
устойчив транспорт и мобилност чрез 
съсредоточаване върху подобряването 
на съществуващата инфраструктура,
отстраняване на железопътните 
участъци с ограничен капацитет в 
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ключовите мрежови инфраструктури и 
попълване на липсващи граничните 
връзки чрез:

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че транспортът е отговорен за 24 % от всички емисии на CO2 в 
ЕС, а емисиите от транспортна дейност в Съюза са се увеличили с 34 % от 1990, 
преходът към устойчива мобилност има решаващо значение за постигане на целите 
на стратегия „ЕС 2020“, свързани с климата.

Изменение 77
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 48 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) предоставяне на подкрепа за 
интеграцията на новите държави 
членки в мултимодалното единно 
европейско транспортно пространство с 
помощта на инвестиции в транс 
европейската транспортна мрежа, 
същевременно съсредоточаване върху 
ефективността на съществуващата 
инфраструктура в краткосрочен план 
и избягване на зависимостта в 
дългосрочен план от реализирането 
на големи проекти;

Or. en

Изменение 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка i)
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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 също и с 
участието на Механизма за свързване 
на Европа (МСЕ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и 
териториалното сътрудничество;

Or. de

Изменение 79
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Член 48 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) предоставяне на подкрепа за 
мултимодално единно европейско 
транспортно пространство с помощта на 
инвестиции както в основната, така и 
във всеобхватната транс европейска
транспортна мрежа;

Or. en

Изменение 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) предоставяне на подкрепа за 
мултимодално единно европейско 
транспортно пространство с 
помощта на инвестиции в свързващи 
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линии с възможно най-доброто 
участие на Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и 
териториалното сътрудничество;

Or. de

Изменение 81
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Считам, че инвестиционният приоритет за „разработване на екологосъобразни и 
нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на устойчиво развита градска 
мобилност“ понастоящем под тематична цел г), подточка ii), би съответствал много 
повече на тематични цел а) — подкрепа на преминаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори.

Изменение 82
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – 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 екологосъобразни и 
основаващи се на енергията от 
възобновяеми източници транспортни 
системи и системи за придвижване, 
както и насърчаване на устойчиво 
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развита градска мобилност с акцент 
върху насърчаването на 
интермодалните вериги от 
пешеходство—велосипеди—
съвместно придвижване на разменни 
начала със собствени автомобили—
съвместно ползване на автомобили 
от съсобственици—обществен 
транспорт; тези действия зависят 
от приемането на устойчив план за 
градска мобилност и от създаването 
на отделен бюджетен ред относно 
организацията на придвижването с 
велосипед и пеш в съответните 
публични бюджети;

Or. en

Изменение 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – 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 устойчиви
транспортни системи за всички видове 
транспорт, винаги с оглед на 
възможно най-ниските въглеродни 
емисии, и насърчаване на устойчиво 
развита градска мобилност;

Or. de

Изменение 84
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) разработване на екологосъобразни и ii) разработване на екологосъобразни и 



PE491.027v01-00 38/60 AM\903871BG.doc

BG

нисковъглеродни транспортни системи 
и насърчаване на устойчиво развита 
градска мобилност;

нисковъглеродни транспортни системи, 
по-специално на електрически 
автомобили, и насърчаване на 
устойчиво развита градска мобилност;

Or. de

Изменение 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – 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 екологосъобразни и 
ниско емисионни транспортни системи 
и насърчаване на устойчиво развита 
градска мобилност;

Or. en

Изменение 86
Oldřich Vlasák

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи;

iii) разработване и реконструкция на 
всеобхватни, висококачествени и 
оперативно съвместими системи за 
обществения транспорт;

Or. en

Изменение 87
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – буква д) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи;

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи, 
както и по-конкурентоспособни и по-
устойчиви търговски и пътнически 
пристанищни инфраструктури;

Or. pt

Обосновка

Тъй като Кохезионният фонд следва да подкрепя транспортните инфраструктури и 
тъй като се прави пряко позоваване на железопътните системи, важно е също така 
да се насърчат по-ефективни и устойчиви пристанищни инфраструктури, като по 
този начин се повиши тяхната обща конкурентоспособност. Подкрепата за 
пристанищата е жизненоважна за насърчаването на по-ефективна и тясно 
взаимосвързана мултимодална система.

Изменение 88
Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи;

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи, по-
конкретно разгръщане на 
Европейската система за управление 
на железопътния транспорт 
(ERTMS) и намаляване на шума от 
железопътния превоз на товари при 
източника;

Or. en

Изменение 89
Jan Olbrycht
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Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи;

iii) изграждане и възстановяване на 
всеобхватни, висококачествени и 
оперативно съвместими железопътни 
системи;

Or. en

Изменение 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 
съвместими железопътни системи;

iii) изграждане и възстановяване на 
всеобхватна, висококачествена и 
оперативно съвместима железопътна 
система;

Or. en

Изменение 91
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква г) – подточка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) насърчаване на устойчив воден 
транспорт.

Or. en

Обосновка

Устойчивият морски и вътрешният воден транспорт носят значителен потенциал за 
икономия на енергия и следва да бъдат включени в обхвата на Кохезионния фонд.
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Изменение 92
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 3 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация посредством укрепване 
на институционалния капацитет и на 
ефективната публична 
администрация и обществените 
услуги.

Or. en

Обосновка

Член 3, буква д) следва да бъде приведен в съответствие с тематична цел №. 11 от 
член 9 от бъдещия регламент.

Изменение 93
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Член 3 – буква д) – уводна част

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 и съпричастна
публична администрация посредством 
укрепване на институционалния 
капацитет и на ефективната публична 
администрация и обществените услуги 
и насърчаване на изграждането на 
капацитет на социалните 
партньори, неправителствените 
организации, регионалните и 
местните органи и на други 
заинтересовани страни, по-специално 
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на партньорите, посочени в член 5 от 
Регламент (ЕС) № [...] / 2012 (ОСР), 
свързани с изпълнението на 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 94
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]. По отношение на 
общите показатели — за базовите 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 2022 
г.

1. Комисията приема списък с общи
показатели в съответствие с член 24, 
параграф 3 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР] посредством актове 
за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5а, параграф 2. По 
отношение на общите показатели — за 
базовите стойности се задава нула и се 
определят количествени цели с 
натрупване за 2022 г.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката на съображение 7.

Изменение 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
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Условия за достъп до помощта от 
Фонда

1. Комисията може да изиска от 
дадена държава членка да преразгледа 
своя договор за партньорство и 
съответните оперативни програми и 
да предложи изменения в тях, когато 
това е необходимо:
а) с цел подкрепа за изпълнението на 
препоръките на Съвета, отнасящи се 
до съответната държава членка и 
приети в съответствие с член 121, 
параграф 2 или за да се подкрепи 
изпълнението на мерките, отнасящи 
се до съответната държава членка и 
приети в съответствие с член 136, 
параграф 1 от Договора;
б) с цел подкрепа за изпълнението на 
препоръка на Съвета, насочена към 
съответната държава членка и 
приета в съответствие с член 126, 
параграф 7 от Договора; или
в) с цел максимално увеличаване на 
въздействието на средствата, 
отпуснати на национален принцип по 
Кохезионния фонд по отношение на 
растежа в съответствие с параграф 
4, ако дадена държава членка 
отговаря на следните условия:
i) предоставя ѝ се финансова помощ 
от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 
407/2010 на Съвета;
ii) предоставя ѝ се средносрочна 
финансова помощ от Съюза съгласно 
Регламент (ЕС) № 332/2002 на 
Съвета;
iii) предоставя ѝ се финансова помощ 
под формата на заем от ЕМС в 
съответствие с Договора за създаване 
на европейски механизъм за 
стабилност.
2. В едномесечен срок държавата 
членка представя предложение за 
изменение на договора за 
партньорство и на съответните
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оперативни програми. Ако е 
необходимо, Комисията прави 
коментари в едномесечен срок от 
представянето на измененията, като 
в такъв случай държавата членка 
подава отново предложението си в 
едномесечен срок.
3. В случай че Комисията не е 
направила коментари или 
коментарите ѝ са били отчетени 
задоволително, Комисията без 
ненужно забавяне приема решение за 
одобряване на измененията в договора 
за партньорство и съответните 
програми.
4. Чрез дерогация от параграф 1 в 
случаите, когато на държава членка 
се предоставя финансова помощ в 
съответствие с параграф 1, буква в), 
която е свързана с програма за 
приспособяване, Комисията може, без 
да е налице предложение от 
държавата членка, да измени 
договора за партньорство и 
програмите с оглед максимално 
увеличаване на въздействието, което 
наличните фондове по ОСР имат за 
растежа и конкурентоспособността. 
За да гарантира ефективно 
изпълнение на договора за 
партньорство и съответните 
програми, Комисията се включва в 
тяхното управление, както е 
подробно определено в програмата за 
приспособяване или в меморандума за 
разбирателство, подписан със 
съответната държава членка.
5. В случаите, когато държавата 
членка не отговори на искането на 
Комисията, посочено в параграф 1, 
или не отговори задоволително в 
едномесечен срок от коментарите на 
Комисията, посочени в параграф 2, 
Комисията може в тримесечен срок 
след коментарите си чрез актове за 
изпълнение да приеме решение за 
спиране на част от плащанията или 
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на всички плащания за съответните 
програми.
6. Комисията чрез актове за 
изпълнение спира част от 
плащанията или всички плащания 
или бюджетни кредити за 
съответните програми в случаите, 
когато:
а) Съветът реши, че държавата 
членка не отговаря на специалните 
мерки, определени от Съвета в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от Договора;
б) Съветът реши в съответствие с 
член 126, параграф 8 или член 126, 
параграф 11 от Договора, че 
съответната държава членка не е 
предприела ефективни действия да 
коригира прекомерния си дефицит;
в) Комисията заключи, че държавата 
членка не е предприела мерки за 
изпълнението на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това реши да не 
разрешава отпускането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава членка; или
д) Съветът на директорите на 
Европейския механизъм за 
стабилност заключи, че условията, с 
които е обвързана финансовата 
помощ по ЕМС под формата на заем 
от ЕМС за съответната държава 
членка, са изпълнени и вследствие на 
това реши да не отпуска подкрепата 
за стабилност, която й е 
предоставена.
7. Когато взема решение за спиране на 
част от плащанията или на всички 
плащания или бюджетни кредити в 
съответствие съответно с параграф 
5 и параграф 6, Комисията гарантира, 
че спирането е пропорционално и 
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ефективно, като се имат предвид 
икономическите и социалните 
условия в съответната държава 
членка, и спазва равнопоставеното 
третиране на всички държави членки, 
по-специално по отношение на 
въздействието на спирането върху 
икономиката на съответната 
държава членка.
8. Комисията без забавяне отменя 
спирането на плащанията или 
бюджетните кредити в случаите, 
когато държавата членка предложи 
изменения в договора за партньорство 
и съответните програми съгласно 
поисканото от Комисията, 
Комисията ги одобри и, където е 
приложимо:
а) Съветът реши, че държавата 
членка отговаря на специалните 
мерки, определени от Съвета в 
съответствие с член 136, параграф 1 
от Договора;
б) процедурата при прекомерен 
дефицит се провежда при временно 
прекратяване в съответствие с член 
9 от Регламент (ЕО) № 1467/97 или 
Съветът реши в съответствие с член 
126, параграф 12 от Договора да 
отмени решението относно 
съществуването на прекомерен 
дефицит;
в) Комисията заключи, че държавата 
членка е предприела мерки за 
изпълнение на програмата за 
приспособяване, посочена в Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 
и вследствие на това разреши 
отпускането на финансовата помощ, 
предоставена на тази държава 
членка; или
д) Съветът на директорите на 
Европейския механизъм за 
стабилност заключи, че условията, с 
които е обвързана финансовата 



AM\903871BG.doc 47/60 PE491.027v01-00

BG

помощ по ЕМС под формата на заем 
от ЕМС за съответната държава 
членка, са изпълнени, и вследствие на 
това реши да отпусне подкрепата за 
стабилност, която й е предоставена.
Същевременно Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията за повторното вписване в 
бюджета на спрените бюджетни 
кредити в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 на Съвета 
за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020.

Or. en

Изменение 96
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Процедура на комитет

1. Комисията са подпомага от 
Комитета за координация на 
фондовете. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Обосновка

Виж обосновката на съображение 7.
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Изменение 97
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Поради техническият им характер и необходимостта да бъдат хомогенни за 
различните съответни специфични за фондовете правила, общите показатели следва 
да бъдат приети от Комисията чрез актове за изпълнение.

Изменение 98
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 1 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
лица Допълнително 

население, обслужвано 
от публичните схеми за 

разделяне на 
отпадъците при 

източника и 
рециклиране

Or. en

Изменение 99
Nikos Chrysogelos
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Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 1 – ред 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
килограма 

на глава от 
населениет

о

Битови отпадъци на 
човек

Or. en

Изменение 100
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 2 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
m3 Допълнителна 

повторно употребена 
„сива вода“ и събрана 

дъждовна вода

Or. en

Изменение 101
Nikos Chrysogelos
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Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Услуги, свързани с 

опазване на 
околната среда

Брой Брой МСП и публични 
органи, които се 

възползват от услуги, 
свързани с показатели 

за опазване на околната 
среда

Or. en

Изменение 102
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 4 – ред 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
хектар Териториална област с 

повишен капацитет за 
предотвратяване и 

ограничаване на 
последиците от 
наводнения и от 

екстремни 
метеорологични условия

Or. en
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Изменение 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 4 – ред 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
хектара Териториална област с 

повишен капацитет за 
предотвратяване и 

ограничаване на 
последиците от 
наводнения и от 

екстремни 
метеорологични условия

Or. en

Обосновка

Методологията за прилагане на подобни мерки е широко известна и достъпна в 
съответните научни институции и институциите за управление на водите.

Изменение 104
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 4 – ред 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
хектар Териториална област с 

повишен капацитет за 
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предотвратяване и 
устойчивост на горски 

пожари

Or. en

Изменение 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 4 – ред 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
хектар Териториална област с 

повишен капацитет за 
предотвратяване и 

устойчивост на горски 
пожари

Or. en

Обосновка

Съществуват екосистеми, застрашени от разрушаване или от сериозно влошаване на 
състоянието им. Предотвратяването и повишената устойчивост на ландшафта на 
пожари ще защити градските райони и ще прибави допълнителна стойност за 
защитата на екосистемите.

Изменение 106
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 7

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
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Природа и 
биологично 

разнообразие

хектар Площ на 
местообитанията с по-

добра степен на 
съхраненост

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Природа и 

биологично 
разнообразие

хектар Площ на морските и 
сухоземните 

местообитания с по-
добра степен на 

съхраненост

Or. en

Изменение 107
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 7 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
хектар Нова зелена 

инфраструктура

Or. en

Изменение 108
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 1 – подзаглавие 7 – ред 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
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Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
m2 Нови зелени площи в 

градските райони

Or. en

Изменение 109
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 2 – подзаглавие 1 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
процент Промяна в дела на 

възобновяемите 
енергийни източници в 
крайното потребление 
на енергия в резултат 
на съфинансирана(и) 

мярка(мерки)

Or. en

Изменение 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 2 – подзаглавие 1 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
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Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
% Дял на възобновяемите 

енергийни източници в 
крайното потребление 

на енергия

Or. en

Изменение 111
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 2 – подзаглавие 1 – ред 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Тонове 
нефтен 

еквивалент

Промяна в брутното 
енергийно потребление 

по сектори

Or. en

Изменение 112
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 1 – ред 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
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Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
брой Новоизградени, 

ремонтирани или 
обновени трансгранични 

железопътни връзки

Or. en

Изменение 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 1 – ред 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Тонове 

еквивалент 
на 

въглероден 
диоксид

Принос на 
новоизградените, 

ремонтираните или 
обновените 

железопътни линии за 
намаляване на 

емисиите на парникови 
газове

Or. en

Обосновка

Предлагаме да добавите този показател, тъй като оценката на приноса на всеки 
инфраструктурен проект за намаляване на емисиите на парникови газове е 
задължителна част от оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
поради което данните за всеки проект вече следва да бъдат на разположение.

Изменение 114
Nikos Chrysogelos
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Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 2 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
km Обща дължина на 

новопостроени пътища
Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
заличава се заличава се

Or. en

Изменение 115
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 2 – ред 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
брой Новоизградени, 

ремонтирани или 
обновени трансгранични 

участъци

Or. en

Изменение 116
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 3 – колона 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Градски транспорт Градски транспорт и мобилност

Or. en

Изменение 117
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 3 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
процент Промяна в модалния дял 

на обществения 
транспорт и 

немоторизираното 
придвижване, като 
ходене и колоездене

Or. en

Изменение 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
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Обществен 
транспорт

пътуване на 
пътник

Увеличаване на броя на 
пътуванията на 

пътници в 
подпомаганата 

обществена 
транспортна услуга

Or. en

Обосновка

Подкрепата за пътническия превоз не се ограничава до градските райони, а обхваща и 
селските райони, както и местата, където общественият транспорт често е 
единствената достъпна опция, особено за възрастните хора или за хората в 
неравностойно социално положение.

Изменение 119
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 4 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Тонове 

еквивалент 
на 

въглероден 
диоксид

Принос на подобрените 
вътрешни водни 

пътища за намаляване 
на емисиите на 

парникови газове

Or. en

Изменение 120
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 4а (ново)
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Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Отражение върху 

климата
Милиона 

тона 
еквивалент 

на 
въглероден 

диоксид

Промяна на емисиите 
на парникови газове в 

резултат на 
съфинансирана(и) 

мярка(мерки)

Or. en

Изменение 121
Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 3 – подзаглавие 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Воден транспорт Тонове 

еквивалент 
на 

въглероден 
диоксид

Принос на устойчивите 
видове воден транспорт 

за намаляване на 
емисиите на парникови 

газове

Or. en


