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Изменение 1
Ян Олбрихт

Предложение за регламент
Съображение 5 й (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5й) С цел повишаване на гъвкавостта 
и намаляване на административната 
тежест, като се позволи съвместно 
изпълнение, инвестиционните 
приоритети на ЕФРР и на 
Кохезионния фонд в рамките на 
съответните тематични цели следва 
да бъдат приведени в съответствие.

Or. en

Изменение 2
Ян Олбрихт
Компромисно изменение, заместващо изменения 36, 54, 55, 56, 57, 121

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допълнителните средства, отпускани 
специално за най-отдалечените региони, 
се използват за компенсиране на 
допълнителните разходи, свързани с
неблагоприятните условия, посочени 
в член 349 от Договора, и наложени от 
подкрепата за:

1. Допълнителните средства, отпускани 
специално за най-отдалечените региони,
не се определят от член 4 и се
използват за компенсиране на 
допълнителните разходи, свързани с
характеристиките и ограниченията, 
посочени в член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и наложени от подкрепата за:

а) тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];

a) тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];

б) транспортирането на стоки и помощ 
за откриването на предприятие за 
транспортни услуги;

б) транспортирането на стоки и помощ 
за откриването на предприятие за 
транспортни услуги;
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в) операциите, продиктувани от 
задълженията за складиране, от 
прекаления обем и поддръжката на 
производствените средства, както и от 
недостига на човешки капитал на 
местния пазар.

в) операциите, продиктувани от 
задълженията за складиране, от 
прекаления обем и поддръжката на 
производствените средства, както и от 
недостига на човешки капитал на 
местния пазар.

Поне 50 % от допълнителните 
специално отпуснати средства се 
заделят за действия, които 
допринасят за диверсификацията и 
модернизацията на икономиките на 
най-отдалечените региони, като 
специално внимание се обръща на 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 2 и 3 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР].
2. Допълнителните специално отпуснати 
средства биха могли също така да се 
използват, за да се подпомогне 
финансирането на оперативни помощи и 
разходи, покриващи задължения и 
договори за обществени услуги в най-
отдалечените региони.

2. Допълнителните специално отпуснати 
средства биха могли също така да се 
използват, за да се подпомогне 
финансирането на оперативни помощи и 
разходи, покриващи задължения и 
договори за обществени услуги в най-
отдалечените региони.

3. Сумата, за която се прилага 
процентният дял на съфинансиране, е 
пропорционална на допълнителните 
разходи, посочени в параграф 1, 
направени от бенефициера, единствено 
за оперативни помощи и разходи, 
покриващи задължения и договори за 
обществени услуги, като тя може да 
покрие общия размер на допустимите 
разходи в случаите на разходи за 
инвестиции.

3. Сумата, за която се прилага 
процентният дял на съфинансиране, е 
пропорционална на допълнителните 
разходи, посочени в параграф 1, 
направени от бенефициера, единствено 
за оперативни помощи и разходи, 
покриващи задължения и договори за 
обществени услуги, като тя може да 
покрие общия размер на допустимите 
разходи в случаите на разходи за 
инвестиции. 

4. Финансирането съгласно настоящия 
член не се използва за предоставянето 
на подкрепа за:

4. Финансирането съгласно настоящия 
член не се използва за предоставянето 
на подкрепа за:

а) операции, свързани с продукти, 
попадащи в приложение 1 към 
Договора;

a) операции, свързани с продукти, 
попадащи в приложение 1 към Договора
за функционирането на Европейския 
съюз;

б) помощи за транспорт на лица, 
разрешени съгласно член 107, параграф 
2, буква а) от Договора;

б) помощи за транспорт на лица, 
разрешени съгласно член 107, параграф 
2, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския 
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съюз;
в) освобождаване от данъци и социални 
разходи.

в) освобождаване от данъци и социални 
разходи.

4a. Чрез дерогация от член 3, параграф 
1, букви а), аа) и б), ЕФРР може да 
предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в 
предприятия в най-отдалечените 
региони, независимо от размера на 
предприятията.
4б. Частта на ЕФРР от специалните 
средства за най-отдалечения район 
Майот не се определят от член 4 от 
настоящия регламент и най-малко 
50% се отпускат за тематичните 
цели, посочени в точки 1, 2, 3, 4 и 6 на 
член 9 от Регламент (ЕС) № […]/2013 
[РОР].

Or. en

Изменение 3
Ян Олбрихт
Компромисно изменение, заместващо изменение 70

Предложение за регламент
Приложение - Научни изследвания, иновации

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Научни изследвания, иновации

лица Брой на заетите с 
НИРД лица/научни 
работници, които 
работят в 
новопостроена или 
новооборудвана 
научноизследователска 
инфраструктура

предприятия Брой предприятия, 
които си сътрудничат с 
подпомогнатите 
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научноизследователски 
институции

еквивалент на 
пълно 
работно 
време

Брой длъжности за заети
с НИРД лица/научни 
работници, разкрити в 
подпомогнатите 
институции 

EUR Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за иновации или 
за научноизследователски 
и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, 
въвели нови или 
значително подобрени 
продукти, нови за пазара 
и създадени в резултат 
от подпомогнатите 
иновации или 
научноизследователски 
и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, 
въвели нови или 
значително подобрени 
продукти, нови за 
предприятието и 
създадени в резултат 
от подпомогнатите 
иновации или 
научноизследователски 
и развойни проекти

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Научни изследвания, иновации

заличава се
заличава се
еквивалент 
на пълно 
работно 
време

Брой нови 
изследователи в 
подпомогнатите 
субекти

еквивалент на 
пълно 
работно 

Брой изследователи, 
работещи в подобрени 
инфраструктурни 
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време обекти за научни 
изследвания

предприятия Брой предприятия, 
които си сътрудничат с 
научноизследователски 
институции

EUR Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за иновации или 
за научноизследователски 
и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, 
подпомогнати да 
въведат нови за пазара 
продукти

предприятия Брой предприятия, 
подпомогнати да 
въведат нови за фирмата 
продукти

Or. en

Изменение 4
Ян Олбрихт
Компромисно изменение, заместващо изменение 71

Предложение за регламент
Приложение - Енергетика и изменение на климата

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Енергетика и изменение на 
климата
Възобновяеми енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет 
за производство на 
възобновяема енергия

Енергийна ефективност Домакинства Брой домакинства, 
преминали в по-горен 
клас на 
енергопотребление

kWh/годишно Понижаване на 
потреблението на 
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първична енергия от 
обществените сгради

потребители Брой допълнителни 
потребители на енергия, 
свързани към 
интелигентни енергийни 
мрежи

Намаляване на емисиите на 
парникови газове

тонове CO2 
екв.

Очаквано намаляване на 
емисиите на парникови 
газове в CO2 еквивалент

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Енергетика и изменение на 
климата

Възобновяеми енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет 
за производство на 
възобновяема енергия

Енергийна ефективност Домакинства Брой домакинства, 
преминали в по-горен 
клас на 
енергопотребление

kWh/годишн
о

Понижаване на 
годишното потребление
на първична енергия от 
обществените сгради

потребители Брой допълнителни 
потребители на енергия, 
свързани към 
интелигентни енергийни 
мрежи

Намаляване на емисиите на 
парникови газове

тонове CO2 
екв.

Очаквано годишно 
намаляване на емисиите 
на парникови газове 

Or. en

Изменение 5
Ян Олбрихт
Компромисно изменение, заместващо изменение 72
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Предложение за регламент
Приложение - Социална инфраструктура

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Социална инфраструктура

Грижи за децата и образование лица Капацитет за обслужване
на подпомогнатата 
инфраструктура, 
предназначена за грижи 
за децата или 
образование

Здравеопазване лица Капацитет на 
подпомогнатите
здравни услуги

Жилищен фонд домакинства Брой домакинства с 
подобрени жилищни 
условия

Културно наследство посещения Брой посещения на 
подпомогнатите 
туристически обекти

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Социална инфраструктура

Грижи за децата и образование лица Капацитет на 
подпомогнатата 
инфраструктура, 
предназначена за грижи 
за децата или 
образование

Здравеопазване лица Брой жители, ползващи 
подобрени здравни 
услуги

заличава се
заличава се

Or. en
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Изменение 6
Ян Олбрихт
Компромисно изменение, заместващо изменение 73

Предложение за регламент
Приложение - Градоустройство

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Градоустройство
лица Брой жители, живеещи в 

райони с интегрирани 
стратегии за градско 
развитие

квадратни 
метра

Нови незастроени площи 
в градските райони

квадратни 
метра

Нови обществени или 
търговски сгради в 
градските райони

квадратни 
метра

Нови жилища в градските 
райони

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Специфични показатели в 
областта на градоустройството

лица Брой жители, живеещи в 
райони с интегрирани 
стратегии за градско 
развитие

квадратни 
метра

Незастроени площи, 
създадени или 
рехабилитирани в 
градските райони

квадратни 
метра

Обществени или 
търговски сгради, 
построени или обновени
в градските райони

жилищни 
единици

Рехабилитирани
жилища в градските 
райони
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