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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 специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално 
развитие и целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на 
Регламент (EО) № 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0614),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 178, параграф 1 и член 349, параграф 1 
от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7-0328/2011),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
25 април 2012 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 май 2012 г.2,

– като взе предвид член 55 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, 
комисията по транспорт и туризъм и комисията по правата на жените и равенството 
между половете (A7-0000/2012),

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

2. изисква 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.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

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 „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 информационни и 
комуникационни технологии, 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.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменения 16 и 17.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Следва да се гарантира 
взаимодействието между 
политиката на сближаване и 
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политиката в областта на 
научноизследователската дейност и 
иновациите, както е предвидено в 
Регламент (ЕС) № [...]/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
[...] за установяване на „Хоризонт 
2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.)1 („Хоризонт 2020“), като се имат 
предвид усилията за създаване на 
„път към върховите постижения“, 
който би могъл да допринесе за по-
широко участие в „Хоризонт 2020“.
_____________
1 ОВ L ...

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се определи общ набор от 
показатели за определяне на напредъка 
в осъществяването на програмите, преди 
държавите-членки да изготвят своите 
предложенията за оперативни програми. 
Тези показатели следва да бъдат 
допълнени от специфични за всяка 
програма показатели.

(6) Следва да се определи общ набор от 
показатели за определяне на напредъка 
в осъществяването на програмите, преди 
държавите членки да изготвят своите 
предложенията за оперативни програми. 
Тези показатели следва да бъдат 
допълнени от специфични за всяка 
програма показатели за резултатите и 
крайните продукти.

Or. en
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Изменение 4

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, 
демографските и социалните 
предизвикателства в градските райони, 
както и да се определи процедура за 
избор на функционални градски 
райони, по отношение на които ще се 
прилагат такива действия, и за 
определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 43.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото 
градско развитие в оперативни 
програми, подпомагани по линия на 
ЕФРР в периода 2007—2013 г., на 
равнището на Съюза следва да бъде 
предприета допълнителна стъпка 
чрез създаването на платформа за 
градско развитие.

заличава се

Or. en
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Обосновка

В съответствие с изменения 48 – 51.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на списъка с 
градове, които ще участват в 
платформата за градско развитие.
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 Комисията.

(13) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на списъка с 
общите 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 Комисията.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
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регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия, регионите, чието 
развитие изостава, и регионите, 
изправени пред демографски 
предизвикателства и неблагоприятни 
демографски условия.

Or. en

Обосновка

Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни демографски промени 
(застаряващо население, ниска раждаемост, миграция). Това представлява 
предизвикателство както за икономиката, така и за системата на здравните и 
социалните услуги; то също така оказва особено въздействие върху европейските 
региони и градове. Предвид тези предизвикателства е важно съществуващите 
политики да се адаптират така, че да отговарят по-добре на нарастващите нужди 
на регионално и местно равнище в тази връзка.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Малките и средните предприятия са основният източник на работни места в ЕС. 
Поради това в центъра на политиките на ЕС е създаването на по-добри условия за 
МСП чрез подпомагане на бизнеса. Въпреки това предположението, че по-големите 
предприятия не се нуждаят от подпомагане за преодоляване на трудностите, 
особено в условията на неблагоприятна бизнес среда, причинена от настоящата 
криза, може да се окаже с обратен ефект за МСП поради многостранните 
взаимозависимости между двата вида предприятия. Поради това, при условие че си 
сътрудничат с МСП, по-големите предприятия не следва да бъдат изключени от 
възможностите за финансиране.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира недопускането на дискриминация срещу която и 
да било група хора, особено срещу възрастните и хората с увреждания, по отношение 
на достъпа до услуги.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна, образователна, културна, 
спортна и туристическа
инфраструктура;

Or. en

Обосновка
Изменението има за цел да гарантира недопускането на дискриминация срещу която и 
да било група хора, особено срещу възрастните и хората с увреждания, по отношение 
на достъпа до услуги.
 Освен това изменението разширява обхвата на подпомагането, като въвежда три 
сектора, които са от ключово значение за гражданите на Европа и за икономиката.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка (iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

(iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
местните и регионалните органи и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

Or. en

Обосновка

Изграждането на мрежи, сътрудничеството и обмяната на опит засягат не само 
регионите и градовете, но и други органи; терминът „местни и регионални органи“ 
включва всички тях и подчертава ролята на субектите, а не на общностите.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разработване на финансови 
инструменти като кредити, 
гаранции и акции или други форми на 
револвиращо подпомагане, съгласно 
предвиденото в член 32 от Регламент 
(ЕС) № [...]/2012 [РОР];

Or. en

Обосновка

Значението на револвиращите финансови инструменти нараства, особено предвид 
ограниченото финансиране, което е на разположение, и натиска за най-ефективно 
ползване на наличните ресурси. По отношение на политиката на сближаване ЕФРР е 
основният източник на подпомагане във връзка с финансовите инструменти. 
Изменението въвежда нова категория интервенция, за да подчертае ролята на 
финансовите инструменти в рамките на подпомагането от Фонда.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изключването на инфраструктурата, предоставяща основни услуги в областта на 
околната среда, транспорта и ИКТ, от възможностите за подпомагане не отразява 
действителната ситуация в регионите на Европа и не взема под внимание нуждите и 
евентуалните трудности при задоволяването им в резултат на настоящата криза. 
Освен това подобно изключване ще се отрази неблагоприятно върху постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“. За да не се спира потенциалът за развитие на 
цялата територия на Европа, по-развитите региони също следва да бъдат допускани 
за финансиране в това отношение, стига това финансиране да бъде насочено към 
инфраструктура от малък мащаб.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции, насочени към 
постигане на намаляването на 
емисиите на парникови газове в 
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;
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Or. en

Обосновка

Цялостното изключване от възможност за подпомагане на онези инвестиции, които 
са насочени към намаляване на емисиите на парникови газове в инсталациите, влизащи 
в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии, би ограничило потенциала за 
икономия на енергия, свързан с осъвременяването на мрежите в топлофикационните 
и мрежовите охладителни системи и в централите за комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия. Това би означавало също да се изключат 
инвестициите, насочени към осигуряване на една от основните услуги за гражданите. 
Освен това на държавите членки следва да се предостави възможността да избират 
между структурните фондове и приходите от Европейската система за търговия с 
емисии (50 % от тези приходи следва да се използват за проекти, насочени към 
намаляване на последиците и приспособяване към изменението на климата) за 
финансиране на нисковъглеродни инвестиции като тези за програмния период 2007–
2013 г.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Макар че тютюневият сектор не следва да бъде подпомаган от ЕС, не е приемливо да 
се изключва само един нежелан от Европейския съюз сегмент от пазара.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 

(i) поне 70 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
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и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

2, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

Or. en

Обосновка

Тематичната концентрация, изискваща 80 % от ресурсите да бъдат насочени към 3 
тематични цели, би ограничила прекалено много възможностите на държавите 
членки и регионите да адаптират програмите си спрямо конкретните териториални 
нужди. Намаляването на задължителната квота на обособените ресурси и 
прибавянето на една тематична цел ще осигури по-голяма гъвкавост. 

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 40 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 2
3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

Or. en

Обосновка

Тематичната концентрация, изискваща 50 % от ресурсите да бъдат насочени към 3 
тематични цели, би ограничила прекалено много възможностите на държавите 
членки и регионите да адаптират програмите си спрямо конкретните териториални 
нужди. Намаляването на задължителната квота на обособените ресурси и 
прибавянето на една тематична цел ще осигури по-голяма гъвкавост.

Изменение 18

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 

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

тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 26, което включва нисковъглеродните транспортни 
системи и градската мобилност в тематичната цел, посочена в точка 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], задължителната квота за инвестициите, 
свързани с енергийната ефективност, следва да бъде адаптирана.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Буква б) от настоящия член се 
отнася също и за регионите, чийто 
БВП на глава от населението за периода 
2007—13 г. е 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 
букви б) и в) на член 82, параграф 2 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] за 
периода 2014—2020 г.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до тематичната концентрация, поради специалния им нов статус и 
комплексните им нужди, регионите, които постепенно се изключват от финансиране, 
следва да бъдат третирани наравно с по-слабо развитите региони.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация, на културните и 
творческите индустрии, на 
приложенията за публични услуги, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en

Обосновка

Културата е признат важен фактор за икономическото развитие и за 
привлекателността на европейските региони и градове. Европейският културен и 
творчески сектор е един от основните източници на динамика за европейската 
икономика. През последните години този сектор се развива по-бързо от повечето 
останали сектори и има потенциала да генерира творчество, иновации и 
предприемачество по отношение на широк спектър от дейности. В тази връзка 
културата може да бъде разглеждана като катализатор за творчество и иновации в 
контекста на стратегията „Европа 2020“.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) създаване на подходящи връзки и 
взаимодействия с „Хоризонт 2020“;

Or. en
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Обосновка

ЕФРР и „Хоризонт 2020“ до голяма степен споделят едни и същи цели, свързани с 
научноизследователската дейност и иновациите, но поставят различни акценти и 
прилагат различаваща се методология. Създаването на връзки и синергия между 
двата инструмента би допринесло за постигането на целите на водещата 
инициатива „интелигентен растеж“, която е част от стратегията „Европа 2020“.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронна култура, електронно 
приобщаване и електронно 
здравеопазване;

Or. en

Обосновка

Културата е признат важен фактор за икономическото развитие и за 
привлекателността на европейските региони и градове. Европейският културен и 
творчески сектор е един от основните източници на динамика за европейската 
икономика и следва също да бъде подкрепян, що се отнася до ИКТ.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработване на нови бизнес модели 
за МСП, по-специално за насърчаване 
на тяхната интернационализация;

б) разработване и внедряване на нови 
бизнес модели за МСП, по-специално за 
насърчаване на тяхната 
интернационализация;

Or. en
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Обосновка

Разработването на нови бизнес модели не следва да бъде ограничено единствено до 
новосъздадените МСП.

Изменение 24

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, независимо от 
размера на предприятието;

Or. en

Обосновка

Всички предприятия, независимо от размера им, следва да бъдат насърчавани да 
използват енергия от възобновяеми източници и да правят усилия за ефективно 
използване на енергията. Това ще допринесе за постигането на целите, заложени в 
стратегията „Европа 2020“.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и за 
използването на възобновяема енергия в 
публични инфраструктури и в 
жилищния сектор;

в) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и за 
използването на възобновяема енергия в 
публични инфраструктури,  
исторически сгради и в жилищния 
сектор;

Or. en

Обосновка

Независимо от собствеността върху историческите сгради, енергийната 
ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в тях следва да 
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бъдат подпомагани, тъй като тези сгради представляват част от културното 
наследство на Европа и изискват специално отношение.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Транспортът, особено в градските райони, е един от основните сектори, 
допринасящи за преминаването към нисковъглеродна икономика и поради това следва 
да бъде включен в тази тематична цел.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) подобряване на енергийната 
ефективност и увеличаване на 
енергийната сигурност посредством 
изграждането и модернизацията на 
мрежите за пренос и разпределение на 
електричество, природен газ и 
петрол, инфраструктурата за 
съхранение на природен газ и петрол, 
както и инфраструктурата за ВПГ;

Or. en

Обосновка

Изграждането и модернизацията на преносни и разпределителни мрежи и на 
инфраструктура за съхранение биха могли значително да допринесат за постигането 
на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на енергетиката.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите:

съхраняване и опазване на околната 
среда и насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите:

Or. en

Обосновка

Изменението подобрява последователността на текста, като привежда текста на 
настоящия член в съответствие с формулировката, използвана в Договора.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) инвестиране в сектора на 
отпадъците, наред с другото, за 
съобразяване с изискванията на 
законодателството на ЕС в областта на 
околната среда;

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вземане на мерки във връзка със 
значителните нужди от инвестиции
във водния сектор за съобразяване с 
изискванията на законодателството на 

б) инвестиране във водния сектор,
наред с другото, за съобразяване с 
изискванията на законодателството на 
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ЕС в областта на околната среда; ЕС в областта на околната среда;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) опазване, популяризиране и развитие 
на културното наследство;

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

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на иновативни 
технологии за намаляване на 
замърсяването на въздуха;

Or. en

Изменение 33

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 съживяване 
на градовете, възобновяване на 
терените за вторично застрояване, 
възстановяване на замърсените зони и 
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възстановяване на културната 
инфраструктура;

Or. en

Обосновка

Конкретизирането на изброените дейности трябва да подчертае тяхното значение 
за отстраняване на пречките пред икономическото развитие.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – точка 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно изменение 26.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – точка 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Възстановяването на съществуващата инфраструктура посредством 
осъвременяването й би повишило нейния капацитет и би имало същия ефект и принос 
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по отношение постигането на целите, както и изграждането на нова 
инфраструктура.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 - точка 7 - буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) развиване на екологосъобразни 
вътрешни водни пътища и морски 
транспортни системи;

Or. en

Обосновка

Водният транспорт предлага огромен потенциал за усилията, насочени към 
осигуряване на устойчив, енергийно ефективен и екологосъобразен транспорт в 
Европа, и поради това също следва да бъде подпомаган от ЕФРР.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – точка 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) подпомагане изграждането на 
бизнес инкубатори и инвестиционна 
подкрепа за самостоятелно заетите лица 
и за създаването на собствен бизнес;

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инициативи за местно развитие и 
помощ за структури, предоставящи 

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

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

Or. en

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) 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 услуги
на институционално равнище към 
услуги, предлагани в общността и 
семейството;

Or. en

Обосновка

Използването на структурните фондове за деинституционализиране на социалната 
инфраструктура е една от препоръките, указани в Доклада на специалната експертна 
група на Европейската комисия относно прехода от институционална грижа към 
грижа, предлагана в общността. Услугите, предлагани в семейството могат да 
предложат индивидуализирано подпомагане, точно както и услугите, предлагани в 
общността.

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да улесни прилагането на интегриран подход.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – точка 9 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инвестиране в култура, опазване и 
дигитализиране на културното 
наследство, подобряване на 
образованието в културната сфера с 
цел намаляване на 
неравнопоставеността по отношение 
на достъпа до култура, както и 
укрепване на социалния капитал;

Or. en

Обосновка

Както се посочва в документа, озаглавен „Проучване относно приноса на културата 
за местното и регионално развитие – данни от работата на структурните 
фондове“, изготвен от Комисията, културните проекти могат не само да подобрят 
структурните условия в изоставащите региони, но също така и пряко да допринесат 
за конкурентоспособността и създаването на работни места. Ето защо културните 
инициативи могат да доведат до постигането на голяма част от икономическите, 
социалните и териториалните цели на политиката на сближаване.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 

Комисията приема списъка с общи 
показатели в съответствие с член 24, 
параграф 3 от Регламент (EС) 



PR\900292BG.doc 27/39 PE487.951v01-00

BG

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. 

№ […]/2012 [РОР] посредством акт за 
изпълнение. Този акт за изпълнение 
се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 14, 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

Поради техническия си характер общите показатели не следва да бъдат част от 
правния текст. Включването на базовите показатели в приложението към 
регламента би могло да се приеме като одобряване на някои видове разходи, което не 
е желателно.

Изменение 43

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 устойчивото градско 
развитие посредством стратегии, с 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните, 
демографските и социалните 
предизвикателства в градските райони.

Or. en

Обосновка

Съгласно изменение 7.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Устойчивото развитие на 
градските райони се осъществява 
посредством специална оперативна 
програма, специална приоритетна ос, 
съгласно член 87, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № [...]/2012 [РОР] или 
посредством интегрираните 
териториални инвестиции, указани в 
член 99 от Регламент (ЕС) № [...]/2012 
[РОР].

Or. en

Обосновка

За да се отрази най-добре конкретната териториална ситуация, като същевременно 
се избере формата на управление на финансирането, и за да се позволи 
приемственост по отношение на доказано успешно управление, трябва да бъде 
възможно устойчивото развитие на градските райони да бъде осъществявано и чрез 
специална оперативна програма или специална приоритетна ос. 

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка определя в своя 
договор за партньорство списък на 
градовете, в които е необходимо да 
бъдат приложени интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, и 
посочва приблизителния размер на 
средствата, заделяни годишно за тези 
действия на национално равнище.

2. Като взема предвид своята 
специфична териториална ситуация,
всяка държава членка определя в своя 
договор за партньорство съгласно член 
13 от Регламент (ЕС) № [...]/2012 
[РОР] списък с критерии за избора на 
функционални градски райони, в които 
е необходимо да бъдат приложени 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, и посочва 
приблизителния размер на средствата, 
заделяни годишно за тези действия на 
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национално равнище.
Поне 5 % от средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, възложени 
на градовете за управление 
посредством интегрираните 
териториални инвестиции, посочени 
в член 99 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

2а. Поне 5 % от средствата, отпускани 
от ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие във 
функционалните градски райони и се 
възлагат на градовете или на други 
съществуващи органи, управляващи 
функционалните градски области, за 
управление съгласно член 113, параграф 
6 от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], 
или, където е необходимо, съгласно 
член 113, параграф 7 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]. Сумата се 
определя в договора за партньорство.

Or. en

Обосновка

За да се включи в договора за партньорство конкретен списък на допустимите райони 
е необходимо извършването на подробно проучване, последвано от справедлив подбор, 
което отнема време. На този етап по-удачно е въвеждането на списък с критерии. За 
да се гарантира високата добавена стойност на новата форма на градското 
измерение, интегрираните действия за устойчиво развитие на градските райони 
трябва, където е възможно, да се разпростират и извън градовете. Терминът 
„функционални градски райони“, който държавите членки ще дефинират 
допълнително в националния си контекст, разширява спектъра на обхванатите 
области, т.е. градове или части от градове, градове и тяхната околност (селски 
райони, крайградски зони), агломерация и др.

За да се осигури съответствие с изменение 44 е необходимо да се уточни, че целта на 
новото градско измерение е възлагането на управлението на фондовете на един град 
или на съществуващ орган, управляващ функционалния градски район, като в случай на 
пълно делегиране средствата биха могли да бъдат предоставени под формата на 
глобални субсидии.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Задачите, които ще бъдат 
делегирани на даден град или на 
съществуващ орган, управляващ даден 
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функционален градски район, трябва 
да бъдат договорени от града и 
управляващия орган. Това делегиране 
се отнася поне до задачите, свързани 
с подбора на дейности.
Управляващият орган може да си 
запази правото да извършва последна 
проверка на допустимостта на 
дейностите, преди да бъдат одобрени.

Or. en

Обосновка

Степента на делегирането трябва да бъде договорена между управляващият орган и 
града или съществуващия орган, управляващ функционалния градски район.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Където е необходимо, следва да 
бъдат подкрепяни механизми за 
укрепване на съществуващите и 
насърчаване на нови връзки между 
градските и селските райони, с цел 
засилване на факторите на 
взаимосвързаност, влияещи на 
развитието на всеки регион, като 
същевременно се осигурява взаимното 
допълване на средствата от 
фондовете на общностната рамка на 
подпомагане.

Or. en
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Платформа за градско развитие

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава — в 
съответствие с член 51 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] —
платформа за градско развитие, за да
насърчава изграждането на капацитет и 
на мрежи между градовете, както и 
обмяната на опит относно 
градоустройствената политика на 
равнището на ЕС в области, свързани с 
инвестиционните приоритети на ЕФРР и 
с устойчивото градско развитие.

2г. Комисията насърчава изграждането 
на капацитет и на мрежи между 
градовете, както и обмяната на опит 
относно градоустройствената политика 
на равнището на ЕС в области, свързани 
с инвестиционните приоритети на ЕФРР 
и с устойчивото градско развитие.

2д. Комисията използва 
съществуващите програми и органи 
за да подпомага изграждането на 
капацитет, изграждането на мрежи 
и обмяната на опит, съгласно 
указаното в параграф 2г. 
Параграфи 2г. и 2д. ще бъдат включени 
в член 7.)

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да бъде създаден нов орган за подпомагане на изграждането на 
капацитет, изграждането на мрежи и обмяната на опит, тъй като има няколко 
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съществуващи програми и органи, които биха могли успешно да бъдат използвани за 
изпълнението на тази задача

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема списък на 
градовете, които ще участват в 
платформата, въз основа на 
определените в договорите за 
партньорство списъци, посредством 
актове за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 14, 
параграф 2.

заличава се

В списъка могат да бъдат включени 
най-много 300 града, но не повече от 
20 града на държава членка. Подборът 
на градовете се извършва по следните 
критерии:
(a) население, като се отчитат 
особеностите на националните 
градски системи;
(б) наличието на стратегия за 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства, пред които са 
изправени градските райони.

Or. en

Обосновка

Съгласно изменения 48 и 49.
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платформата предоставя също така 
подкрепа за изграждането на мрежи 
между всички градове, които 
предприемат иновативни действия по 
инициатива на Комисията.

2е. Комисията предоставя също така 
подкрепа за изграждането на мрежи 
между всички градове, които 
предприемат иновативни действия по 
инициатива на Комисията.

(Параграф 2е ще бъде включен в член 7.)

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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
процедурите за подбор и изпълнение на 
иновативни действия.

Or. en

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всички предприятия със седалище 
в най-отдалечените региони могат да 
се ползват от специалните 
допълнителни средства и от всички 
производствени инвестиции, 
финансирани в рамките на ЕФРР.
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Or. en

Обосновка

Предвид специфичната бизнес среда и последствията от прилагането на 
европейската дефиниция за МСП в най-отдалечените региони, трябва да се 
подчертае, че всички видове предприятия трябва да могат да бъдат допускани за 
финансиране, за да се подкрепи потенциалът за развитие на тези региони.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 9, параграф 3, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 9, параграф 3, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.. 
С решението за оттегляне (не касае 
българската езикова редакция) се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия.  То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en
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Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 42.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С настоящия регламент се определят разпоредбите, с които се урежда Европейския 
фонд за регионално развитие и се отменя Регламент (ЕО) № 1083/2006. Общите 
правила, управляващи ЕФРР, са изложени в по-общ регламент: Регламент за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, 
обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд (т.нар. Регламент за общоприложимите разпоредби или РОР).

Европейският фонд за регионално развитие има за цел да засили икономическото, 
социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на 
различията между регионите. Предлаганият регламент поставя специален акцент върху 
приноса на ЕФРР за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, който ще 
стане възможен чрез насочване на подпомагането към ограничен брой тематични цели, 
изяснени допълнително в инвестиционните приоритети. Поради особеното им значение 
за растежа и съгласно предложението на Комисията, задължителни са три тематични 
цели: научни изследвания, развитие и иновации, увеличаване на 
конкурентоспособността на МСП и преминаване към нисковъглеродна икономика. В 
по-развитите региони 80 % от финансирането от ЕФРР трябва да бъде инвестирано в 
тези три цели, докато минимум 20 % от общите средства на ЕФРР следва да се насочат 
за целите на преминаването към нисковъглеродна икономика. Като се има предвид все 
така съществуващата необходимост от преструктуриране в регионите, които 
постепенно се изключват от финансиране по цел „Сближаване“, минималният дял на 
средствата ще бъде намален на 60 %. В по-слабо развитите региони размерът на 
квотите е съответно 50 % и 6 %. 

Предлаганият регламент за ЕФРР определя и негативен списък на дейностите, които 
няма да бъдат допускани за финансиране. Регламентът определя инвестиционни 
приоритети за всяка тематична цел. 
Освен това предложението предвижда да се обърне по-голямо внимание на 
устойчивото градско развитие. Това трябва да се постигне посредством заделянето на 
минимум 5 % от средствата, отпускани по линия на ЕФРР, за устойчиво градско 
развитие, посредством създаването на платформа за градско развитие, с която да се 
насърчава изграждането на капацитет и обмяната на опит, както и посредством 
приемането на списък с градове, в които ще се прилагат на практика интегрирани 
действия за устойчиво градско развитие.
Определяйки общи показатели, предлаганият регламент има за цел да допринесе за 
повишена ориентираност на финансирането към резултати. В предлагания регламент се 
споменава необходимостта в оперативните програми да се обърне специално внимание 
на трудностите, които са специфични за региони, засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или демографски условия. На последно място предлаганият 
регламент съдържа специални разпоредби относно използването на допълнителните 
средства, отпускани специално за най-отдалечените региони.
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Докладчикът е твърдо убеден, че по-голямата част от регламента за ЕФРР зависи от 
разпоредбите на Регламента за общоприложимите разпоредби. Разпоредбите и 
решенията, включени в двата регламента, са до голяма степен свързани. По-специално, 
регламентът за ЕФРР превежда в конкретни инвестиционни приоритети тематичните 
цели, указани в РОР, като същевременно уточнява териториалното измерение на 
политиката на сближаване по отношение на градските райони. Регламентът въвежда и 
тематичната концентрация, което със сигурност ще допринесе за това политиката на 
сближаване да постигне целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Не на последно 
място регламентът предвижда специални разпоредби за районите с неблагоприятни 
природни и демографски условия, както и за най-отдалечените региони.

За справяне с така дефинираните предизвикателства и улесняване на дейностите, 
насочени към предотвратяване на нови разминавания, докладчикът предлага 
настоящите изменения, като с тях се увеличава обхватът на подпомагането и се 
завършва списъкът с тематични приоритети, което осигурява по-голяма гъвкавост за 
тематичната концентрация, а също и се променя концепцията за устойчиво развитие на 
градските райони.

По-специално, докладчикът предлага сред задачите на ЕФРР да бъде и справянето с 
небалансираните ситуации в регионите, изправени пред демографски 
предизвикателства и затруднения.

Що се отнася до обхвата на подпомагането, целта на докладчика е да подчертае ролята 
на многостранната взаимозависимост между малките и средни предприятия (МСП) и 
по-големите предприятия. Докладчикът счита, че едностранното изключване на втората 
група от възможност за финансиране би оказало неблагоприятен ефект върху по-
малките им партньори. Това обаче не бива да омаловажава принципа за подпомагане 
предимно на производствените инвестиции в МСП. Освен това инфраструктурата, за 
която се предоставя финансиране, трябва да бъде определена като „достъпна“, така че 
формулировката на регламента да не изключва която и да било категория хора, и по-
специално възрастните и хората с увреждания. Регламентът трябва да обхване също 
така и културната, спортната и туристическата сфера. Като се има предвид настоящата 
икономическа ситуация, и целейки постигането на ефективно разходване на 
ограниченото налично финансиране, докладчикът поставя особен акцент върху ролята 
на револвиращите инструменти. Тези съображения са особено релевантни поради 
факта, че ЕФРР е основният източник на подпомагане за финансови инструменти в 
рамките на цялата политика на сближаване.

От друга страна са необходими и някои промени по отношение на изключенията от 
гореспоменатия обхват на подпомагането. Предвид постоянно растящите, както и 
новопоявяващите се несъответствия и предизвикателства на регионално равнище, 
докладчикът предлага да не се изключват инвестициите в инфраструктура, осигуряваща 
основни услуги в сферата на околната среда, транспорта и ИКТ в по-развитите региони. 
Подобно изключване ще се отрази неблагоприятно върху постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“. Освен това, изключването на големите предприятия от 
обхвата на подпомагането за намаляване на емисиите на парникови газове, не изглежда 
в полза на подпомагането на ценни инициативи на местно и регионално равнище в тази 
сфера.
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Докладчикът подкрепя концепцията за и необходимостта от тематична концентрация 
на финансирането, предоставяно от ЕС. Той обаче е твърдо убеден, че предложението 
на Комисията не оставя на държавите членки и на регионите достатъчно свобода на 
действие за отчитане на специфичните за тях условия, което е особено видно при по-
развитите региони и регионите в преход. Поради това докладчикът предлага 
въвеждането на по-голяма гъвкавост в това отношение, чрез промяна на 
задължителните минимални размери на финансиране, което да бъде концентрирано 
върху ограничения брой правно обвързващи цели. Докладчикът предлага също така в 
концентрацията да бъде добавена още една тематична цел. Той защитава идеята за 
равно третиране на регионите, намиращи се в крайна фаза на прехода, както и на по-
слабо развитите региони.

Инвестиционните приоритети най-вероятно ще се превърнат в основния инструмент за 
определяне на дейностите, за които да се предоставя подпомагане в рамките на 
инвестиционния процес в целия Европейски съюз. Поради това докладчикът е на 
мнение, че по отношение на тези инвестиционни приоритети трябва да се подходи с 
необходимата прецизност. В предложенията си за изменения той прилага този подход, 
наред с друго, посредством подчертаването на взаимодействията с „Хоризонт 2020“, 
по-широкото включване на културата и на предприятията (независимо от техния 
размер), подобряване на енергийната ефективност и възстановяването на градските 
райони, както и подходящо разглеждане на въпроса за европейските водни пътища.

Докладчикът разбира колко са важни както общите показатели, така и показателите за 
резултатите. Той обаче счита, че поради техническия си характер първите трябва да 
бъдат включени в акт за изпълнение, а не в приложение към регламента за ЕФРР.

Подходът към градското измерение е най-значителното предизвикателство в 
предложението на Комисията, не на последно място поради това, че градовете на 
Европа са сред основните бенефициери на кохезионните фондове. Участието на 
градовете в различните тематични цели е допълнено от нововъведеното обособяване на 
определена част от финансирането от ЕФРР за целите на интегрираните действия за 
устойчиво развитие на градските райони. Въпреки че докладчикът приветства този нов 
елемент, той счита, че европейската добавена стойност в случая може да бъде
постигната най-добре, ако тези интегрирани дейности бъдат изпълнявани по-скоро във 
функционалните градски райони. Дефинирането на тези райони трябва да бъде задача 
на държавите членки, които са в най-добра позиция да определят точната им форма в 
съответния договор за партньорство. В този процес трябва да се вземат предвид както 
принципът на партньорство, така и териториалните особености на въпросните райони. 
Делегирането на средства от ЕФРР на градовете, на равнището, определено съгласно 
институционалната, правната и финансовата рамка на държавите членки, също ще бъде 
в полза на гореспоменатата европейска добавена стойност на интегрираните действия 
за устойчиво развитие на градските райони. В случаите, когато това делегиране е 
цялостно, действията могат да бъдат под формата на глобални субсидии. Докладчикът 
счита, че предложеното ограничаване на управлението на устойчивото развитие на 
градските райони посредством интегрираните териториални инвестиции значително би 
ограничило възможността за най-добро съобразяване с конкретната териториална 
ситуация и за избор на най-подходящата форма на управление на средствата, т.е. 
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поради това, че в някои случаи се изключва формата на управление, която е доказала 
своята ефективност в миналото. Поради това докладчикът предлага да се разреши 
устойчивото развитие на градските райони да може да бъде осъществявано и 
посредством специална оперативна програма или специална приоритетна ос. Освен 
това докладчикът с готовност подкрепя въвеждането на иновативни дейности в сферата 
на устойчивото развитие на градските райони. Въпреки че не отрича необходимостта от 
изграждане на мрежи, изграждането на капацитет и обмяната на опит по отношение на 
устойчивото развитие на градските райони, докладчикът счита, че тези задачи могат да 
бъдат осъществени посредством вече съществуващите програми и органи, и поради 
това предлага заличаването на разпоредбата относно Платформа за градско развитие. 
Не на последно място, докладчикът предлага укрепването и развиването на връзки 
между градските и селските райони.

Освен това докладчикът подчертава, че специфичната бизнес среда, в която работят 
предприятията в най-отдалечените региони, налага предоставянето на възможности за 
допълнително финансиране. 


