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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

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

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

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0612/2),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0325/2011),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 25.4.2012 
г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3.5.2012 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 
както и  на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Кохезионният фонд следва да 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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подкрепя проекти за транспортна 
инфраструктура, предвидени в 
Регламент (ЕС) № […]//2012 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 
от […] за създаване на Механизъм за 
свързване на Европа1, за обща сума в 
размер на XX евро, която да бъде 
използвана за държавите членки, 
отговарящи на критериите за 
финансиране единствено от 
Кохезионния фонд и с приложимите 
за тях степени на  съфинансиране. 
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]; до 
31 декември 2016 г. обаче, подборът на 
проектите, които отговарят на 
критериите за финансиране, се 
осъществява като се вземат под 
внимание националните квоти, 
прехвърлени от Кохезионния фонд 
към Механизма за свързване на 
Европа.
_____________
1 ОВ L ...

Or. en

Обосновка

Идеята за прехвърляне на средства от Кохезионния фонд към Механизма за свързване 
на Европа трябва да бъде конкретизирана в рамките на настоящия регламент, 
защото засяга националните квоти на Кохезионния фонд. За да гарантира, че всички 
държави членки могат да подготвят финансирането за проекти като се използват 
наличните инструменти за съдействие от страна на Комисията, би бил необходим 3-
годишен период, през който националните квоти са гарантирани. След този период, 
биха се прилагали нормалните правила, предвидени от Регламента за механизма за 
свързване на Европа.



PR\897482BG.doc 7/18 PE486.124v01-00

BG

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Член 192, параграф 5 от Договора 
предвижда изключение от общия 
принцип, заложен в член 191, 
параграф 2 от Договора. Поради това 
следва да се гарантира, в максимално 
възможна степен, че се 
предотвратят вреди, а 
замърсителите плащат.

Or. en

Обосновка

Подкрепата от Кохезионния фонд следва да бъде изцяло насочена към постигането на 
неговите основни цели. Следователно е необходимо да се предотвратяват вреди на 
първо място чрез цялостно прилагане на действащото приложимо законодателство. 
Когато щетите не са били предотвратени, прилагането на принципа „замърсителят 
плаща“ следва да бъде правило, а използването на Кохезионния фонд, въпреки че е 
предвидено в Договора, следва да представлява единствено extrema ratio.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Европейският съюз и повечето 
държави членки са страни по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, докато 
останалите държави членки са в 
процес на ратифицирането й. При 
изпълнението на съответните 
проекти е важно в тяхната 
спецификация да се взема предвид 
достъпността за хора с увреждания, 
както е посочено в член 9 от 
конвенцията.
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Or. en

Обосновка

След ратифициране от Европейския съюз на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания, проектите, които получават 
финансова подкрепа от ЕС, следва да осигуряват, дори повече отколкото преди, 
достъпност за хора с увреждания.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да бъдат създадени 
специфични разпоредби относно 
видовете действия, които могат да бъдат 
подпомагани от Кохезионния фонд в 
рамките на тематичните цели, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР]. Същевременно 
следва да се определят и изяснят 
разходите, намиращи се извън обхвата 
на Кохезионния фонд, в това число 
разходите, свързани с намаляването на 
емисиите на парникови газове от 
инсталации, попадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 13 октомври 
2003 година 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.

(5) Необходимо е да бъдат създадени 
специфични разпоредби относно 
видовете действия, които могат да бъдат 
подпомагани от Кохезионния фонд в 
рамките на тематичните цели, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР]. Същевременно 
следва да се определят и изяснят 
разходите, намиращи се извън обхвата 
на Кохезионния фонд, в това число 
разходите, свързани с инвестиции за 
постигане намаляване на емисиите на 
парникови газове от дейности, 
попадащи в обхвата на Приложение І 
от Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 година 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

Обосновка

Високо ефективно комбинирано производство на енергия и централно отопление и 
охлаждане могат да бъдат важен инструмент за подобряване на работата за 
постигане на целите на „Европа 2020“ и за намаляване на разходите на гражданите 
за енергия. Изключването на подпомагане, предвидено от предложението, следва да 
обхваща само горивната дейност на подобни съоръжения и следователно източника 
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на емисии на парникови газове, като се остави възможност за подкрепа по 
Кохезионния фонд в полза на останалите елементи и на дистрибуторската мрежа

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) проекти за транспортна 
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. До 31 
декември 2016 г. подборът на 
проектите, които отговарят на 
критериите за финансиране, се 
осъществява като се вземат предвид 
националните квоти по силата на 
Кохезионния фонд;

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменение 1.

Изменение 6

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 за постигане на 
намаляване на емисиите на парникови 
газове от дейности, попадащи в обхвата 
на Приложение І от Директива 
2003/87/ЕО; Дейности, извършени по 
пилотни проекти или с цялостно 
използване на енергия от 
възобновяеми източници, не попадат 
в обхвата на настоящото 
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изключение;

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменение 4.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жилищно настаняване. в) жилищно настаняване, освен когато 
се отнася до насърчаване на 
енергийната ефективност и 
използването на  енергия от 
възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Подкрепата на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия в 
жилищния сектор представлява най-ефективния начин от гледна точка на разходите 
за постигане на целите на „Европа 2020“ по-конкретно по отношение на енергийната 
ефективност. Това би било от голяма полза за намаляване на разходите на 
домакинствата за енергия.

Изменение 8

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
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Обосновка

Виж обосновката към изменение 7.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – буква а) – точка v а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(va) подкрепа за мрежата за 
дистрибуция на високоефективно 
комбинирано производство на енергия 
и централно отопление и охлаждане;

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменение 4.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(iii) опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, 
включително чрез екологосъобразни 
инфраструктури  и „Натура 2000“;

Or. en

Обосновка

Натура 2000 е приоритетно средство за опазване и възстановяване на 
биоразнообразието, както е записано в инвестиционния приоритет. Съществува 
голям потенциал на широкомащабни програми за саниране на обектите от „ Натура 
2000 “ с подкрепата на Кохезионния фонд.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – буква б) – точка 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 и 
селската среда, в това число 
регенериране на промишлени зони и 
намаляване на замърсяването на 
въздуха;

Or. en

Обосновка

Селските райони не следва да бъдат изключвани от подкрепата на Кохезионния фонд.

Изменение 12

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 
нисковъглеродни транспортни системи 
и насърчаване на устойчиво развита и 
достъпна обществена мобилност;

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменение 3.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) разработване на всеобхватни, 
висококачествени и оперативно 

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

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменение 3.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията относно Кохезионния фонд 

В контекста на законодателния пакет за политиката на сближаване, предложен от 
Комисията, Кохезионният фонд е част от фондовете, обхванати от общата 
стратегическа рамка, която ще включва структурните фондове, Кохезионния фонд, 
както и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 
фонд за рибарство и морско дело. Всички тези фондове ще бъдат предмет на общи 
разпоредби в редица области на програмирането и финансовото управление. Освен това 
и подобно на текущия програмен период Кохезионният фонд, ЕФРР и ЕСФ ще 
продължат да функционират в зависимост от допълнителния набор от общи 
специфични правила по отношение на планирането, управлението и мониторинга. 

Въпреки че Комисията предлага нова рамка за фондовете, обхватът и целите, 
специфични за Кохезионния фонд, не са променени драстично в сравнение с текущия 
програмен период1.

В предложението си за регламент за определяне на общи разпоредби за всички 
фондове, който ще замени настоящия Общ регламент („РОР“), Комисията предлага 
различна структура на мисията и целите на фондовете, като подчинява всички фондове 
на целта за инвестиции за растеж и заетост, което да допринесе към стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Кохезионния фонд ще 
допринесе за постигане на тази цел и на тази мисия като оказва подкрепа на държавите 
членки, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е по-малък от 
90% от средния БНД на глава от населението на ЕС-27. Въпреки това, обхватът на 
дейността на Кохезионния фонд ще продължи да бъде насочен към осигуряването на 
финансова подкрепа за проекти в областта на околната среда и на трансевропейските 
мрежи в областта на транспортната инфраструктура, като същевременно се обезпечава 
подходящ баланс и според инвестиционните и инфраструктурните нужди на всяка 
държава членка (член 2 от предложението за регламент относно Кохезионния фонд).

Обхватът на подкрепата е все пак леко променен, тъй като член 2, параграф 2 от 
предложението за регламент относно Кохезионния фонд променя случаите на 
изключване на подкрепа, чрез добавяне на намаляването на емисиите на парникови 
газове от инсталации, попадащи в обхвата на Директива 2003/87/ЕО. Позоваванията на 
лихви по заеми, закупуване на земи на стойност над 10% от общите допустими разходи 
за съответната операция и възстановим данък добавена стойност, понастоящем, 
предвидени в член 3, букви а), б) и д) от общия регламент, сега са включени в член 59, 
параграф 3 от РОР, което е обща разпоредба, приложима към всички фондовете по 
ОСР.

                                               
1 Следва да се отбележи, че предложението на Комисията за определяне на многогодишната финансова 
рамка за 2014-2020 г. разпределя сумата от 68,7 милиарда евро за Кохезионния фонд, включително 10 
млрд. евро, заделени за Механизма за свързване на Европа. 
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Една от новите характеристики, в сравнение с текущия Регламент се намира в член 3 от 
предложението за регламент относно Кохезионния фонд, в който, в съответствие с 
принципа на тематичната концентрация, както е предвидено в член 16 от РОР, 
предвижда, че подкрепата от Кохезионния фонд е предмет на списък с инвестиционни 
приоритети, в рамките на обхват, както е дефинирано по-горе и във връзка с 
тематичните цели, както те са определени в член 9 от CPR, и по-специално:

a) подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;
б) насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и 
управлението на риска;
в) опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите;
г) насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен 
капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури; както и
д) засилване на институционалния капацитет и ефикасна публична администрация.

Всяка от тези цели е разделена на специфична подгрупа от инвестиционни приоритети, 
както е посочено под всяка от целите.

Сега е налице изрична разпоредба за подкрепа на подобряването на институционалния 
капацитет, тъй като това се счита за конкретна необходимост в областта на политиката 
на сближаване като се има предвид размерът и значението на проектите, които следва 
да бъдат подпомагани1.

Както за настоящата преходна схема, предвидена в член 8, параграф 3 от общия 
регламент, РОР постановява, че държавите членки, които могат да бъдат финансирани 
от Кохезионния фонд през 2013 г., но чийто БНД на глава от населението надвишава 
90% от БНД на глава от населението на ЕС-27, получават подкрепа от Кохезионния 
фонд на преходен и специфичен принцип.

Разпоредбите за определяне на условия, съдържащи се в член 4 от общия регламент 
сега са част от РОР (Дял ІІ, Глави ІІІ и ІV).

Предложението за регламент относно Кохезионния фонд съдържа други нови елементи, 
в сравнение с намиращия се понастоящем в сила регламент. В контекста на стремежа 
към един повече насочен към резултатите процес, за да се гарантира, че програмите на 
политиката на сближаване са ориентирани към постигането на резултати и ефективното 
изпълнение на фондовете, и както в случая на ЕФРР, Комисията въвежда общи 
показатели за Кохезионния фонд (член 4 и Приложение на предложението за регламент 
относно Кохезионния фонд), с цел да оцени напредъка при прилагането на програмата 
в посока постигането на целите (членове 24(3) от РОР).

Предложени изменения 

                                               
1 Освен това, член 14, буква д) (i) от РОР посочва, че договорът за партньорство определя мерки, за 
осигуряване на ефективното прилагане на фондовете по ОСР, включително за оценка на това, дали е 
налице необходимост от подсилване на административния капацитет на органите и  на бенефициерите, 
когато е уместно.
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Обхватът на Кохезионния фонд (член 2 от предложението за регламент относно 
Кохезионния фонд) следва да бъде разширено, за да включва подкрепата за 
енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия в жилищния сектор, 
както вече е предвидено за обществените инфраструктури.

Основната причина е, че съгласно най-новите налични данни, включително тези на 
Европейската комисия, с настоящите цифри ЕС ще може да постигне едва по-малко от 
половината от поставената цел за 20% повишаване на енергийната ефективност до 2020 
г. Подкрепата от страна на Кохезионния фонд за такива инвестиции би представлявала 
най икономически ефективния начин за постигане на целите на стратегията „Европа 
2020“.

В допълнение, това би било от огромна полза за околната среда, за пряко или косвено 
участващите МСП и следователно за създаването на нови работни места, а не на 
последно място и за гражданите, по отношение на разходите им за енергия. В същото 
време енергоспестяването и увеличаването на употребата на възобновяеми източници 
на енергия би допринесло за каузата за гарантиране на енергийната сигурност за 
съответните държави членки.

Подобни мерки биха били от особена полза за онези региони, които благодарение на 
различните критерии за допустимост на ЕФРР и на Кохезионния фонд, ще могат да 
получават допълнително финансиране за тази цел. 

Предложението на Комисията също така изключва от финансиране "намаляването на 
емисиите на парникови газове от инсталации, попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО"; Едно такова общо изключване от финансиране за инсталации, попадащи в 
схемата на ЕС за търговия с емисии, означава, че също и областните централи за 
отопление и охлаждане и централите за комбинирано производство на енергия няма да 
могат да получават никаква подкрепа от ЕС.

Тези инсталации могат да кандидатстват понастоящем за финансиране от Кохезионния 
фонд (както и от ЕФРР), поради силно положителното им въздействие върху околната 
среда що се отнася до енергийната ефективност, използването на възобновяема 
енергия, а оттам и намаляването на емисиите и енергийната сигурност. Те все още имат 
големи възможности за развитие и могат да окажат силно положително влияние върху 
целите на ЕС в областта на енергетиката и околната среда. 

Като се има предвид значението на областните отоплителни централи и централите за 
комбинирано производство на енергия в държавите членки, обхванати от Кохезионния 
фонд, и предвид институционалната цел на Кохезионния фонд за подкрепа на 
свързаните с околната среда инвестиции и преминаването към нисковъглеродна 
икономика, гореспоменатото изключване от финансиране следва да обхваща само 
горивната дейност на подобни съоръжения и следователно източника на емисии на 
парникови газове, като се остави възможност за подкрепа по Кохезионния фонд в полза 
на останалите елементи и на дистрибуторската мрежа.

Областните централи за отопление и охлаждане и централите за комбинирано 
производство на енергия под 20 MW няма да имат никакви ограничения за подкрепа, 
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както и централите, създадени като пилотни проекти, или централите, използващи 
единствено източници на възобновяема енергия.

Предложението на Комисията за прехвърляне на сумата от EUR 10 000 000 000 от 
Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа за подкрепа на проекти за 
транспортна инфраструктура трябва да бъде формулирано по-конкретно и ясно в 
Регламента за Кохезионния фонд.

Що се отнася до сумата, като се имат предвид текущите преговори за новата 
многогодишна финансова рамка, все още е твърде рано да се определи точната сума, 
която да бъде прехвърлена към Механизма за свързване на Европа. Трансферът може 
да бъде съобразен с предложената от Комисията сума, единствено от разпределените за 
политиката за сближаване средства в новата многогодишна финансова рамка са 
достатъчни.

Тогава парите, прехвърлени от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на 
Европа ще трябва да бъдат използвани за финансирането на проекти в държавите 
членки, отговарящи на критериите за финансиране от Кохезионния фонд, при 
прилагане на обичайните за този фонд степени на съфинансиране. Процесът на подбор 
на проектите ще бъде проведен въз основа на целите и критериите, определени в 
регламентите за РОР и Механизма за свързване на Европа. При все това в срок до 31 
декември 2016 г. подборът на проекти ще бъде провеждан при зачитане на 
националните квоти по силата на Кохезионния фонд.

По този начин ще се осигури баланс между идеята за здравословна конкуренция между 
държавите членки при представянето на проекти с добро качество и брой, и от друга 
страна - необходимостта да се гарантира, че всички държави членки могат да получат 
необходимата им подкрепа за подготовката на проектите.

Идеята за въвеждането на подкрепа от страна на Кохезионния фонд за укрепване на 
институционалния капацитет и ефикасността на публичната администрация и 
обществените услуги, свързани с изпълнението на Кохезионния фонд, представлява 
голям напредък и стъпка напред. При все това следва да бъде изтъкнато, че това е един 
аспект, който трябва да бъде изчерпателно разглеждан и третиран, по-специално 
посредством договора за партньорство, който следва да включва, когато това е 
необходимо, стъпките и реформите, които трябва да предприемат държавите членки. 

След ратифициране от Европейския съюз на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания, следва да се гарантира, че 
всички проекти, които получават финансова подкрепа от ЕС, зачитат критерия за 
достъпност. Следователно този принцип следва да бъде включен във всички отнасящи 
се до този въпрос законодателни актове на Съюза, включително в новия регламент за 
Кохезионния фонд, с цел зачитането на правата на хората с увреждания.

Що се отнася до съдържащия се в член 192, параграф 5 от ДФЕС принцип, според 
който Кохезионният фонд може да бъде използван в случаите, когато прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“ не е възможно поради непропорционални разходи за 
публичните органи на дадена държава членка, това следва да става единствено като 
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extrema ratio, така че Кохезионният фонд да може изцяло да се съсредоточи върху 
първоначалните си цели. Ето защо е от особено голямо значение на първо място да 
бъдат предотвратявани щетите, посредством стриктно прилагане на директивите за 
оценката на въздействието върху околната среда и стратегическата екологична оценка, 
а при преразглеждането им да има стремеж към възможно най-висока ефективност.


