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Изменение 74
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 176 от Договора се 
предвижда, че Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) е 
предназначен да подпомага 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза. По този
начин ЕФРР допринася за намаляване 
на разликите между нивата на развитие 
на отделните региони и за наваксване 
на изоставането в най-
необлагодетелстваните региони,
включително селските и градските 
райони, регионите със западаща 
индустрия, както и регионите,
засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като островните и 
планинските области, 
слабонаселените райони и 
пограничните региони.

(1) В член 176 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) се предвижда, че 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза.
Ето защо в съответствие с този член 
и с член 174, втори и трети параграф 
от ДФЕС, ЕФРР трябва да допринася 
за намаляването на различията
между нивата на развитие на
различните региони и
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, като 
измежду тези региони специално 
внимание следва да се обръща на
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
като най-северните региони с много 
ниска гъстота на населението и
островните, трансграничните и 
планинските региони.

Or. en

Изменение 75
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат определени 
специални разпоредби по отношение на 
видовете дейности, на които може да 

(3) Следва да бъдат да бъдат
определени специални разпоредби по 
отношение на видовете дейности, на 
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бъде предоставена подкрепа от ЕФРР по 
линия на тематичните цели, определени 
в Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]. 
Същевременно е необходимо да се 
определят и уточнят разходите, които са 
извън обхвата на ЕФРР, в това число по 
отношение на намаляването на
емисиите на парникови газове в
инсталации, попадащи в обхвата на
Директива 2003/87/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври
2003 г. за установяване на схема за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета.

които може да бъде предоставена 
подкрепа от ЕФРР, с цел да се 
допринесе за инвестиционните 
приоритети в рамките на 
тематичните цели, определени в 
Регламент (EС) № [...]/2013 [РОР]. 
Същевременно е необходимо да се 
определят и уточнят разходите, които са 
извън обхвата на ЕФРР, в това число
инвестиции за постигане на
намаляване на емисиите на парникови 
газове от дейностите, изброени в
приложение I към Директива 
2003/87/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността и за изменение 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета.

Or. en

Изменение 76
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За да се избегне 
свръхфинансирането, тези 
инвестиции следва да не са 
допустими за подкрепа от ЕФРР, тъй 
като вече се възползват във 
финансово отношение от 
прилагането на Директива 
2003/87/ЕО. Това изключение следва да 
не ограничава възможността ЕФРР 
да се използва за подкрепа на 
дейности, които не са обхванати от 
приложение І към 
Директива 2003/87/ЕО, дори ако те се 
изпълняват от едни и същи 
икономически оператори, като 
например инвестиции в енергийната 
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ефективност на топлофикационните 
мрежи, разработване на 
интелигентни системи за 
разпределение, съхранение и пренос на 
енергия, мерки за намаляване на 
замърсяването на въздуха, дори ако 
едно от непреките им въздействия е 
намаляването на емисиите на 
парникови газове или ако те са 
изброени в националния план, посочен 
в член 10в, параграф 1 от Директива 
2003/87/ЕО.

Or. en

Изменение 77
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 3в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Важно е да се гарантира, че при 
насърчаване на инвестициите в 
управлението на риска следва да 
бъдат взети под внимание 
специфичните рискове на регионално, 
трансгранично и транснационално 
равнище.

Or. en

Изменение 78
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията за 
интелигентен, устойчив и 
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предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

приобщаващ растеж „Европа 2020“, 
като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа за целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ следва 
да се отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за 
информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ), за малките и средните 
предприятия (МСП), както и за 
насърчаването на икономика с ниски 
въглеродни емисии. Тази
концентрация следва да бъде 
постигната на национално равнище, 
като се дава възможност за 
гъвкавост на равнището на 
оперативните програми и в 
различните категории региони, и 
следва при целесъобразност да бъде 
коригирана, за да се вземат предвид 
средствата от Кохезионния фонд, 
отпуснати в подкрепа на 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 3, буква а) от 
Регламент (ЕС) № [...]/2013 [КФ].
Степента на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, вноската от Кохезионния 
фонд, когато е приложимо, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период, регионите, които постепенно 
се изключват от финансиране през 
периода 2007—13 г. и определени 
региони от ниво 2 от 
Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
единствено от островни държави 
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членки или от острови.

Or. en

Изменение 79
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж „Европа 2020“, 
като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа за целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ следва 
да се отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за
информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ), за малките и средните 
предприятия (МСП), както и за
насърчаването на икономика с ниски 
въглеродни емисии. Тази 
концентрация следва да бъде 
постигната на национално равнище, 
като се дава възможност за 
гъвкавост на равнището на 
оперативните програми и в 
различните категории региони, и 
следва при целесъобразност да бъде 
коригирана, за да се вземат предвид 
средствата от Кохезионния фонд, 
отпуснати в подкрепа на 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 3, буква а) от 
Регламент (ЕС) № [...]/2013 [КФ].
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Степента на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, вноската от Кохезионния 
фонд, когато е приложимо, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период, регионите, които постепенно 
се изключват от финансиране през 
периода 2007—2013 г. и регионите от 
ниво 2 от Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
единствено от острови, които са 
разположени в държави членки, 
получаващи подкрепа от Кохезионния 
фонд, или които са най-отдалечени 
региони.

Or. en

Изменение 80
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за изменението на 
климата и действията в областта на 
водите. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
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развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. en

Изменение 81
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В съответствие с Регламент 
(ЕС) № […]/2013 [РОР] с цел извличане 
на оптимална добавена стойност от 
инвестициите, финансирани изцяло 
или частично от бюджета на Съюза 
в областта на научните изследвания 
и иновациите, ще се търсят полезни 
взаимодействия най-вече по линия на 
ЕФРР и програма „Хоризонт 2020“, 
като се отчитат техните различни 
цели.

Or. en

Изменение 82
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 5г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) С цел насърчаване на устойчива 
регионална или местна мобилност 
или намаляване на замърсяването на 
въздуха и шума, е необходимо да се 
насърчават здравословни, устойчиви 
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и безопасни видове транспорт. 
Инвестициите в летищна 
инфраструктура, подкрепяни от 
ЕФРР, следва да насърчават устойчив 
от екологична гледна точка въздушен 
транспорт, наред с другото, чрез 
подобряване на регионалната 
мобилност посредством свързването 
на второстепенни и третостепенни 
възли с инфраструктурата на 
трансевропейската транспортна 
мрежа, включително чрез 
мултимодални възли.

Or. en

Изменение 83
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 5г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) С цел насърчаване на устойчива 
регионална или местна мобилност 
или намаляване на замърсяването на 
въздуха и шума е необходимо да се 
насърчават здравословни, устойчиви 
и безопасни видове транспорт. 
Необходимо е да се гарантира, че 
инвестициите в летищна 
инфраструктура, подкрепяни от 
ЕФРР, насърчават ползите за 
околната среда, наред с другото, чрез 
подобряване на мобилността на 
регионално и местно равнище 
посредством свързването на 
второстепенни и третостепенни 
възли с инфраструктурата на 
трансевропейската транспортна 
мрежа, включително чрез 
мултимодални възли.

Or. en
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Изменение 84
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 5д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5д) За да насърчи постигането на 
енергийните и климатичните цели, 
определени от Съюза като част от 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, ЕФРР следва да 
подкрепя инвестиции за насърчаване 
на енергийната ефективност и 
сигурността на доставките в 
държавите членки, наред с другото, 
чрез разработване на интелигентни 
системи за разпределение, съхранение 
и пренос на енергия, включително чрез 
интегрирането на разпределеното 
производство от възобновяеми 
източници. Държавите членки следва 
да могат да инвестират в енергийна 
инфраструктура, която е съвместима 
с избрания от тях енергиен микс, за 
да се изпълнят изискванията към 
сигурността на доставките им, и 
която отговаря на техните 
национални цели по стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 85
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 5и (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5и) Необходимо е да се уточни какво 
допълнително може ЕФРР да 
подкрепи в рамките на целта за 
европейско териториално 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 86
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните, водните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

Or. en

Изменение 87
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Критериите за избор на градски 
райони, където трябва да бъдат 
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изпълнени интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, както и 
индикативните стойности за тези 
действия, следва да бъдат определени 
в споразумението за партньорство 
при най-малко 5 % от средствата, 
отпускани от ЕФРР на национално 
равнище за тази цел. Обхватът на 
делегиране на правомощия на 
градските органи следва най-малко да 
включва подбора на операции или —
където е уместно — на общи 
безвъзмездни средства и да се 
определя от управляващия орган в 
тясно сътрудничество с градския 
орган.

Or. en

Изменение 88
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Специално внимание следва да се 
отдели на най-отдалечените региони, а 
именно чрез разширяването — в 
изключителни случаи — на обхвата на 
ЕФРР, така че да включва 
финансирането на функционални 
помощи, свързани с компенсирането на 
допълнителните разходи, произтичащи 
от специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, изброени в 
член 349 от Договора, а именно тяхната 
отдалеченост, островния характер, 
малката площ, трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от малък 
брой производства — фактори, чиято 
дълготрайност и съчетаване се отразяват 

(11) Специално внимание следва да се 
отдели на най-отдалечените региони, а 
именно чрез приемането на мерки 
съгласно член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз за разширяване — в 
изключителни случаи — на обхвата на 
ЕФРР, така че да включва 
финансирането на функционални 
помощи, свързани с компенсирането на 
допълнителните разходи, произтичащи 
от специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, изброени в 
член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, а именно тяхната отдалеченост, 
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тежко на тяхното развитие. За да се 
подкрепи развитието на 
съществуващи и на нови 
икономически дейности, поне 50 % от 
допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които
допринасят за диверсификацията и 
модернизацията на икономиките на 
най-отдалечените региони.

островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от малък 
брой производства — фактори, чиято 
дълготрайност и съчетаване се отразяват 
тежко на тяхното развитие. 
Оперативната помощ, предоставена 
от държавите членки в този 
контекст, е освободена от 
задължението за уведомяване, 
предвидено в член 108, параграф 3 от 
ДФЕС, ако в момента на 
отпускането й тя отговаря на 
условията, определени с регламент, 
обявяващ някои категории помощи за 
съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
ДФЕС, приет съгласно член 1 от 
Регламент (ЕО) № 994/98.

Or. en

Изменение 89
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед определянето на 
процедури за подбора и прилагането 
на иновативни действия, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
следва да бъде делегирано на Комисията 
по отношение на съдържанието и 
обхвата, посочени в член 9. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 

(12) С оглед допълване на настоящия 
регламент с някои несъществени 
елементи, правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора следва да бъде делегирано на 
Комисията по отношение на 
подробните правила за определяне на 
критериите за подбора и 
управлението на иновативни 
дейности. На Комисията следва също 
така да бъдат предоставени 
правомощия да изменя приложението 
към настоящия регламент, за да 
прави корекции, когато това е 
оправдано, с цел да се гарантира 
ефективна оценка на напредъка в 
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документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

изпълнението на програмата. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 90
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 3 – подзаглавие и заглавие – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3
Обхват на подкрепата от ЕФРР Обхват на подкрепата

1. ЕФРР предоставя подкрепа за: 1. ЕФРР предоставя подкрепа за
следните дейности с цел принос към 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 5:

а) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

аа) производствени инвестиции, 
независимо от мащаба на 
предприятието, които допринасят за 
постигането на инвестиционните 
приоритети, посочени в член 5, 
точки 1 и 4, и член 5, точка 2, ако 
включват сътрудничество между 
големи предприятия и МСП;

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
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околната среда, транспорта и 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ);

околната среда, транспорта и 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ);

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в стопанска, социална,
здравна, научноизследователска, 
иновационна и образователна 
инфраструктура;

г) развиване на вътрешния потенциал 
посредством предоставянето на 
подкрепа за регионалното и местното 
развитие, научните изследвания и 
иновациите. Тези мерки включват:

г) инвестиции за развиване на 
вътрешния потенциал посредством 
инвестиции в дълготрайни активи за 
оборудване и маломащабна 
инфраструктура, включително 
маломащабна инфраструктура за 
културен и устойчив туризъм, 
обслужващи дейности за 
предприятията, подкрепа за органите 
за научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

(i) инвестиции в дълготрайни активи 
за оборудване и малка по размери 
инфраструктура;
(ii) подкрепа и обслужващи дейности 
за предприятията, по-специално 
МСП;
(iii) подкрепа на обществените органи 
за научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;
(iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с 
околната среда субекти;

д) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и организациите, 
представляващи гражданското 
общество, посочени в член 5 от РОР, 
проучвания, подготвителни действия 
и изграждане на капацитет.

д) техническа помощ.
В по-силно развитите региони ЕФРР 
не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на
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гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ.

Or. en

Изменение 91
Катрин Биърдър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) производствени инвестиции в 
предприятия, по-специално в МСП, 
които допринасят за постигането на 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 5, точки 1 и 4, и
член 5, точка 2, когато включват 
сътрудничество между големи 
предприятия и МСП;

Or. en

Изменение 92
Михаел Тойрер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) развиване на вътрешния потенциал 
посредством предоставянето на 
подкрепа за регионалното и местното 
развитие, научните изследвания и 
иновациите. Тези мерки включват:

г) инвестиции за развиване на 
вътрешния потенциал посредством
инвестиции в дълготрайни активи за 
оборудване и маломащабна 
инфраструктура, включително 
инфраструктура за културен и 
устойчив туризъм, обслужващи 
дейности за предприятията, подкрепа 
за органите за научни изследвания и 
иновации и приложни изследвания в 
предприятията;
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Or. en

Изменение 93
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕФРР не предоставя подкрепа за: 2. ЕФРР не предоставя подкрепа за:

а) извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали;

а) извеждането от експлоатация и 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

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

б) инвестиции за постигане на 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от дейности, попадащи в обхвата 
на приложение І към Директива 
2003/87/ЕО;

в) производството, обработката и 
продажбата на тютюн и тютюневи 
изделия;

в) производството, обработката и 
продажбата на тютюн и тютюневи 
изделия;

г) предприятия в затруднение, така 
както са определени в правилата на 
Европейския Съюз за държавните 
помощи.

г) предприятия в затруднение, така 
както са определени в правилата на 
Европейския съюз за държавните 
помощи;
га) инвестиции в летищна 
инфраструктура, освен ако не са 
свързани с опазването на околната 
среда или са придружени от 
инвестиции, необходими за 
смекчаване или намаляване на 
отрицателното й въздействие върху 
околната среда.

Or. en

Изменение 94
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в летищна 
инфраструктура, различни от тези с 
очевидни ползи за околната среда.

Or. en

Изменение 95
Корнелия Ернст, Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в летищна 
инфраструктура, различни от тези с 
очевидни ползи за околната среда.

Or. en

Изменение 96
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4
Тематична концентрация Тематична концентрация

Тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], и 
съответните инвестиционни 
приоритети, посочени в член 5 от 
настоящия регламент, за които ЕФРР 
може да допринесе, се концентрират по 
следния начин:

1. Тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], и 
съответните инвестиционни 
приоритети, посочени в член 5 от 
настоящия регламент, за които ЕФРР 
може да допринесе по 
цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“, се концентрират по 
следния начин:



PE514.646v01-00 20/36 AM\940882BG.doc

BG

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

а) в по-силно развитите региони:

(i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

(i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за две 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; и

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

аа) в регионите в преход:
(i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за две 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2013 [РОР]; 
и
(ii) поне 15 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2013 [РОР];

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

(i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за две 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];

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

(ii) поне 12 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточка i)
в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 

Чрез дерогация от буква a) регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
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бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР].

средния БВП за ЕС—25 за референтния 
период, както и регионите, които 
постепенно се изключват от 
финансиране през периода 2007—13 г., 
но които са допустими по категория по-
силно развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
буква в) от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] за периода 2014—2020 г., се 
считат за региони в преход за целите 
на настоящия член.

Чрез дерогация от букви a) и аа) 
всички региони от ниво 2 от 
Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
единствено от островни държави 
членки или от острови, които са 
разположени в държави членки, 
получаващи подкрепа от Кохезионния 
фонд, или които са най-отдалечени 
региони, се считат за по-слабо 
развити региони за целите на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 97
Катрин Биърдър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

(ii) поне 22 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];
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Or. en

Изменение 98
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

(ii) поне 22 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

Or. en

Изменение 99
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в регионите в преход:
(i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за две 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № [...]/2013 [РОР]; 
и
(ii) поне 17 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ [...]/2013 [РОР];

Or. en
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Изменение 100
Катрин Биърдър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в регионите в преход:
(i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за две 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № [...]/2013 [РОР]; 
и
(ii) поне 22 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ [...]/2013 [РОР];

Or. en

Изменение 101
Корнелия Ернст, Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в регионите в преход:
(i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за две 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № (...)/2013 (РОР); 
и
(ii) поне 20 % от общия размер на 
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средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ (...)/2013 (РОР);

Or. en

Изменение 102
Андрей Ковачев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 103
Роса Естарас Ферагут, Франсоа Алфонси, Франческа Барачу, Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от букви a) и аа) 
всички региони от ниво 2 или ниво 3 
от Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
единствено от острови или които са 
най-отдалечени региони, се считат за 
по-слабо развити региони за целите 
на настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Съветът планира да намали степента на гъвкавост на островните региони при 
използването на средства от ЕС, като ограничи тази дерогация само до островните 
региони, които принадлежат на държави членки, отговарящи на условията за 
получаване на средства от Кохезионния фонд. Това би изключило Балеарските 
острови, Корсика, Сардиния и островите в Северна Европа от разполагането с 
необходима степен на гъвкавост при използването на средства от ЕС. Тази мярка 
следва да обхване всички острови в ЕС, независимо от това дали тяхната държава 
членка отговаря на условията за получаване на средства от Кохезионния фонд или не.

Изменение 104
Джомария Уджас, Рамона Николе Мънеску

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от букви a) и аа) 
всички региони от ниво 2 или ниво 3 
от Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
единствено от един от няколко 
острова, се считат за по-слабо 
развити региони за целите на 
настоящия член.

Or. it

Изменение 105
Карима Дели, Катрин Грез, Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от букви a) и аа) 
всички региони от ниво 2 от 
Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
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единствено от острови, които са 
разположени в държави членки, 
получаващи подкрепа от Кохезионния 
фонд, или които са най-отдалечени 
региони, се считат за по-слабо 
развити региони за целите на 
настоящия член.

Or. en

Изменение 106
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a) всички 
региони от ниво 2 от 
Номенклатурата на 
териториалните единици за 
статистически цели, състоящи се 
единствено от един от няколко 
острова, се считат за по-слабо 
развити региони за целите на 
настоящия член.

Or. it

Изменение 107
Андрей Ковачев

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) с цел постигането на максимален 
принос към целта да бъде подпомаган 
благоприятстващият заетостта 
растеж, дейностите в подкрепа на 
устойчивия туризъм, културата и 
националното наследство следва да 
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бъдат част от териториална 
стратегия за всеки регион, 
включително преобразуването на 
западащи промишлени райони;
подкрепата за тези дейности следва 
да допринася и за укрепването на 
иновациите и използването на ИКТ, 
МСП, околната среда, както и за 
ефективното използване на ресурсите 
или за насърчаването на социалното 
приобщаване. 

Or. en

Изменение 108
Михаел Тойрер, Катрин Биърдър

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика във всички 
сектори:

(4) подкрепа за преминаването към 
нисковъглеродна икономика и 
повишаването на ефективното 
използване на ресурсите във всички 
сектори:

Or. en

Изменение 109
Михаел Тойрер, Катрин Биърдър

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на енергийната 
ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в МСП;

б) насърчаване на енергийната 
ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в 
предприятията, най-вече в МСП;

Or. en
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Изменение 110
Нуну Тейшейра

Предложение за регламент
Член 5 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестиции, 
предназначени за справяне със 
специфични рискове, осигуряване на 
устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление 
на бедствия;

б) насърчаване на колективна 
инфраструктура и инвестиции, 
предназначени за справяне със 
специфични рискове, осигуряване на 
устойчивост при екстремни природни 
явления и устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление 
на бедствия;

Or. pt

Изменение 111
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите:

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

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

а) инвестиции в сектора на отпадъците 
за съобразяване с изискванията на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и за вземане на 
мерки във връзка с нуждите, 
установени от държавите членки, от 
инвестиции, които надхвърлят тези 
изисквания;

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

б) инвестиции във водния сектор за 
съобразяване с изискванията на 
законодателството на Съюза в областта
на околната среда и за вземане на 
мерки във връзка с нуждите, 
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установени от държавите членки, от 
инвестиции, които надхвърлят тези 
изисквания;

в) опазване, популяризиране и развитие 
на културното наследство;

в) съхраняване, опазване, 
популяризиране и развитие на 
природното и културното наследство;

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

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

д) действия за подобряване на градската 
околна среда, в това число 
възобновяване на терените за вторично 
застрояване и намаляване на 
замърсяването на въздуха;

д) действия за подобряване на градската 
околна среда, съживяване на 
градовете, възобновяване и 
обеззаразяване на терените за вторично 
застрояване (включително 
преструктурираните зони),
намаляване на замърсяването на въздуха
и насърчаване на мерките за 
намаляване на шума;

да) насърчаване на иновативни 
технологии с цел подобряване на 
защитата на околната среда и 
ефективното използване на ресурсите 
в сферата на отпадъците, водите, 
защитата на почвата или за 
намаляване на замърсяването на 
въздуха;
дб) подкрепа за промишленото 
преминаване към икономика с 
ефективно използване на ресурсите, 
чрез насърчаване на зеления растеж, 
екологичните иновации и 
управлението на екологичните 
показатели в публичния и частния 
сектор;

Or. en

Изменение 112
Димитър Стоянов
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Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия за подобряване на градската 
околна среда, в това число 
възобновяване на терените за вторично 
застрояване и намаляване на 
замърсяването на въздуха;

д) действия за подобряване на градската 
околна среда, в това число 
възобновяване на терените за вторично 
застрояване, подкрепа за управлението 
на зоните за отдих между жилищни 
блокове, възстановяване на 
културната инфраструктура и 
намаляване на замърсяването на 
въздуха;

Or. bg

Изменение 113
Салваторе Карона, Андреа Коцолино, Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 5 – точка 7 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) повишаване на мобилността на 
регионално и местно равнище чрез 
инвестиране в подобряването на 
съществуващата пътна 
инфраструктура, за да се гарантира 
ефективно и ефикасно управление на 
безопасността на пътната мрежа;

Or. en

Изменение 114
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 5 – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила:

(8) насърчаване на устойчивата и 
качествена заетост и подкрепа за 
мобилността на работната сила чрез:

а) изграждане на бизнес инкубатори и 
инвестиционна подкрепа за 
самостоятелно заетите лица и за 
създаването на собствен бизнес;

а) подпомагане на изграждането на 
бизнес инкубатори и инвестиционна 
подкрепа за самостоятелно заетите лица
и микропредприятията, както и за 
създаването на собствен бизнес;

аа) подкрепа за благоприятстващия 
заетостта растеж чрез развитие на 
вътрешния потенциал като част от 
териториална стратегия за 
конкретни области, включително 
преобразуването на западащи 
промишлени райони и укрепването на 
достъпа до и разработването на 
специфични природни и културни
ресурси;

б) инициативи за местно развитие и 
помощ за структури, предоставящи 
услуги по места за създаването на нови 
работни места, когато тези действия са 
извън обхвата на Регламент (EС) 
№ […]/2012 [ЕСФ];

б) подпомагане на инициативи за 
местно развитие и помощ за структури, 
предоставящи услуги по места за 
създаването на нови работни места, 
когато тези действия са извън обхвата 
на Регламент (EС) № […]/2012 [ЕСФ];

в) инвестиране в инфраструктура за 
обществени служби по заетостта;

в) инвестиране в инфраструктура за 
служби по заетостта;

Or. en

Изменение 115
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 5 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността:

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността и с 
всяка форма на дискриминацията 
чрез:
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а) инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура, която допринася за 
националното, регионалното и местното 
развитие, понижаване на 
неравнопоставеността по отношение на 
здравния статус и преминаване от 
служби на институционално равнище 
към служби на местно равнище;

а) инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура, която допринася за 
националното, регионалното и местното 
развитие, понижаване на 
неравнопоставеността по отношение на 
здравния статус, насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
подобряване на достъпа до 
обществени, културни и 
развлекателни услуги и 
преминаването от служби на 
институционално равнище към служби 
на местно равнище;

б) предоставяне на подкрепа за 
материалното и икономическото 
възстановяване на изостаналите градски 
и селски общности; 

б) предоставяне на подкрепа за 
материалното, икономическото и 
социалното възстановяване на 
изостаналите общности в градските и 
селските райони; 

в) предоставяне на подкрепа за 
социалните предприятия;

в) предоставяне на подкрепа за 
социалните предприятия;

ва) инвестиции, осъществявани в 
контекста на стратегии за водено от 
Общността местно развитие;

Or. en

Изменение 116
Корнелия Ернст, Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 5 – точка 9 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура, която допринася за 
националното, регионалното и местното 
развитие, понижаване на 
неравнопоставеността по отношение на 
здравния статус и преминаване от 
служби на институционално равнище 
към служби на местно равнище;

а) инвестиране в здравна, спортна, 
културна и социална инфраструктура, 
която допринася за националното, 
регионалното и местното развитие, 
понижаване на неравнопоставеността по 
отношение на здравния и социалния 
статус и насърчаване на социалното 
приобщаване чрез подобряване на 
достъпа до обществени, културни и 
развлекателни услуги и 
преминаването от служби на 
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институционално равнище към служби 
на местно равнище;

Or. en

Изменение 117
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 5 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) инвестиции в образованието, 
уменията и ученето през целия живот 
посредством изграждането на 
образователна инфраструктура и на 
инфраструктура за обучение;

(10) инвестиции в образованието, 
обучението и професионалното 
обучение за придобиване на умения и 
ученето през целия живот посредством 
изграждането на образователна 
инфраструктура и на инфраструктура за 
обучение;

Or. en

Изменение 118
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 5 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) 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 ЕФРР, и в подкрепа на 
действията по отношение на 
институционалния капацитет и на 
ефективната публична администрация, 
подпомагани от ЕСФ.

(11) повишаване на институционалния 
капацитет на публичните органи и 
заинтересовани страни и ефективна 
публична администрация посредством 
укрепване на институционалния 
капацитет и на ефективната публична 
администрация и обществените услуги, 
свързани с изпълнението на ЕФРР, и в 
подкрепа на действията по отношение 
на институционалния капацитет и на 
ефективната публична администрация, 
подпомагани от ЕСФ.
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Or. en

Изменение 119
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР подкрепя — в рамките на 
оперативните програми — устойчивото 
градско развитие посредством 
стратегии, с които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските райони.

1. ЕФРР подкрепя — в рамките на 
оперативните програми — устойчивото 
градско развитие посредством 
стратегии, с които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, водните и социалните 
предизвикателства в градските райони.

Or. en

Изменение 120
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 Член 8
Иновативни действия в сферата на 

устойчивото градско развитие
Иновативни действия в сферата на 

устойчивото градско развитие
1. По инициатива на Комисията ЕФРР 
може да предостави подкрепа за 
иновативни действия в сферата на 
устойчивото градско развитие, като 
таванът за тази подкрепа е 0,2 % от 
общия размер на средствата, 
отпускани всяка година по линия на 
ЕФРР. Тези действия включват 
изследвания и пилотни проекти, целящи 
намирането или изпробването на нови 
решения на проблеми, свързани с 

1. По инициатива на Комисията ЕФРР 
може да предостави подкрепа за 
иновативни действия в сферата на 
устойчивото градско развитие в 
съответствие с член 84, параграф 7 
от Регламент (EС) № […]/2013 [РОР]. 
Тези действия включват изследвания и 
пилотни проекти, целящи намирането 
или изпробването на нови решения на 
проблеми, свързани с устойчивото 
градско развитие, които са от значение 
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устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза.

на равнището на Съюза. Комисията 
насърчава тясната ангажираност на 
съответните партньори от 
категориите, посочени в член 5, 
параграф 1 от Регламент (EС) 
№ […]/2013 [РОР], в подготовката и 
осъществяването на иновативните 
действия.

2. Чрез дерогация от член 4 по-горе, 
иновативните действия могат да 
подпомагат всички дейности, 
необходими за постигането на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], и 
съответните инвестиционни 
приоритети.

2. Чрез дерогация от член 4 от 
настоящия регламент, иновативните 
действия могат да подпомагат всички 
дейности, необходими за постигането на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], и 
съответните инвестиционни 
приоритети.

3. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 13 относно 
процедурите за подбор и изпълнение
на иновативни действия.

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 13 за определяне на 
подробни правила относно 
принципите за подбор и управление на 
иновативните действия, които ще 
бъдат подкрепени.

Or. en

Изменение 121
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Частта на ЕФРР от средствата, 
специално разпределени за най-
отдалечения район Майот, не 
подлежи на разпоредбите на член 4 
от настоящия регламент и най-малко 
50 % се отпускат за тематичните 
цели, посочени в точки 1, 2, 3, 4 и 6 от 
член 9 от Регламент (ЕС) № [...]/2013 
[РОР].

Or. en
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Изменение 122
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 9, параграф 3, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 9, параграф 3, 
се предоставя на Комисията за срок от 
три години, считано от 1 януари 
2014 г., и Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на 
правомощието не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
тригодишния срок.

Or. bg

Обосновка

Би било подходящо да се определи срок на делегирането на правомощието и в този 
срок да бъде задължително за Комисията да изготви доклад относно управлението 
от нейна страна на делегираното й правомощие, така че да бъдат получени редовни 
оценки на начина, по който това е било направено.


