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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

С настоящия регламент се определят разпоредбите, с които се урежда Европейският 
фонд за регионално развитие, и се отменя Регламент (ЕО) № 1083/2006. ЕФРР има за 
цел да засили икономическото и социалното сближаване в ЕС чрез коригиране на 
дисбалансите между регионите. Той оказва подкрепа за регионално и местно развитие, 
като съфинансира инвестиции в областите на научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите, борбата с изменението на климата, околната среда, стопанската 
подкрепа за МСП, услугите от общ икономически интерес, телекомуникациите, 
енергийната и транспортната инфраструктура, инфраструктурата за здравеопазването, 
образованието и социалните услуги и устойчивото градско развитие. 

Становище на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, но се обявява за това, да се 
застъпят по-добре целите на стратегията „ЕС 2020“ в структурните инструменти на ЕС, 
по-конкретно когато става дума за приоритетите за финансиране. Също така от 
решаващо значение е последователността между настоящия регламент и тези за 
трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ).

Докладчикът подкрепя подход, ориентиран към резултатите, и увеличеното използване 
на (предварителното) обвързване с условия, когато става въпрос за преминаване към 
по-устойчив и ефикасен транспорт и мобилност, както и за безопасност, намаляване на 
шума, екологично законодателство и опазване на климата и биологичното 
разнообразие. 

Транспортният сектор има 24-процентов дял в общите емисии на СО2, който е 
нараснал с 34 % от 1990 насам. Като се има предвид времето, което е необходимо за 
проектирането и предаването на широкомащабни инфраструктурни проекти, 
инвестициите, които ще се направят в близките години, ще определят транспорта и 
мобилността за следващите десетилетия. За да се гарантира качеството на жизнения 
стандарт на следващите поколения граждани на ЕС, европейските проекти следва да 
подкрепят устойчиви видове транспорт, като се съсредоточат върху мобилните вериги, 
които съчетават придвижване пеша и чрез велосипед, съвместно придвижване на 
разменни начала със собствени автомобили (car sharing), съвместно ползване на 
автомобили от съсобственици (car pooling) и обществен транспорт и са достатъчно 
гъвкави, че да могат да включват нови решения за мобилност. 

Тъй като Кохезионният фонд и ЕФРР са главен източник на финансиране от ЕС за 
транспорта, е от съществено значение приоритетите за финансиране на ЕС да се 
съобразят със съответните им рамки и да се съсредоточат върху инвестициите в 
интелигентна и устойчива мобилност, с цел да се избегнат или поне ограничат всякакви 
свързани с тях външни разходи в бъдеще. Това също ще намали тежестта върху 
бъдещите публични бюджети на равнище региони, държави членки и ЕС. Европа не 
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може повече да си позволи да подкрепя изключително скъпи и бавни мащабни проекти. 
ЕС трябва да замени принципа „мисли на едро“ с „действай умно“. 

В това отношение европейската добавена стойност е от решаващо значение и мнението 
на докладчика е, че акцентът на структурната подкрепа следва да пада върху 
укрепването на интермодалността и премахването на задръстванията, запълването на 
пропуските в трансграничните връзки, както и върху гарантираното пълно спазване на 
законодателството, свързано с безопасността и опазването на околната среда, климата и 
биологичното разнообразие. За тази цел са необходими по-добри оценки на 
екологичното въздействие и ясни предварителни критерии, така че да се стимулират 
бенефициерите да преосмислят своите политики на национално, регионално и местно 
равнище. 

Тази гледна точка е отразена в измененията, които следват по-долу.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Икономическото, социалното и 
териториалното сближаване могат 
да бъдат укрепени само ако се 
поправят съществуващите 
териториални несъответствия и 
премахнат различията по отношение 
на развитието и достъпността. За 
тази цел възстановяването на 
равновесието при дейностите в 
крайбрежните и вътрешните райони, 
селските и градските райони, лесно 
достъпните и изолираните райони е 
от съществено значение и трябва да 
бъде включено сред приоритетите на 
политиката на сближаване, 
осъществена от настоящия 
регламент. В светлината на това 
задължително условие следва да бъде 
насърчавано и осигурено балансирано, 
екологосъобразно териториално 
развитие, основано на ефективни и 
устойчиви инфраструктури за 
транспорт, енергетика, услуги и 
туризъм, чието използване не се 
затруднява от материални, 
технически и административни 
пречки. Един интегриран подход от 
този род може да подкрепи 
приобщаващ и устойчив растеж и да 
помогне на Съюза да постигне своите 
цели в областта на регионалното 
развитие.

Обосновка

Икономическото, социалното и териториалното развитие са предпоставка за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа. Въпреки това 
съществуващите териториални несъответствия по отношение на динамиката и 
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достъпността представляват пречка за това сближаване. Ако този проблем трябва 
да бъде преодолян, възстановяването на равновесието между териториите въз 
основа на разработването на ефективни инфраструктури следва да бъде насърчавано 
чрез целта на ЕФРР „Инвестиции за растеж и заетост“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Както беше заявено в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 8 юни 2011 г., 
озаглавена „„Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“, туризмът е 
едно от новите правомощия, които 
трябва да бъдат предоставени на 
Съюза, и европейската стратегия за 
туризъм следва да се стреми да 
направи сектора по-
конкурентоспособен и следва да бъде 
подкрепена от необходимото 
финансиране за следващия период.

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се спомене изрично ролята на туризма в 
рамките регламента за ЕФРР.

Изменение 4

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-

(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-



AD\905853BG.doc 7/40 PE486.006v02-00

BG

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.

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, за свеждане до минимум 
на външните разходи, за смекчаване на 
последиците от изменението на климата
и за развитие на инфраструктура за 
устойчив транспорт. 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.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 a) Когато подкрепя инвестиции в 
проекти за транспорта и 
мобилността, Европейският фонд за 
регионално развитие се насочва към 
целите, определени в Бялата книга на 
Комисията „Пътна карта за 
постигането на Единно европейско 
транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“1 и в съответната 
резолюция на Европейския парламент 
от 15 декември 2011 г2.
__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584
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Изменение 6

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, 
социалните и транспортните
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.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 a) Преходът към устойчива 
мобилност въз основа на 
многомодален транспорт, 
интегрирани транспортни системи и 
отклоняване на международното и 
транзитното движение извън 
градските центрове е от решаващо 
значение за постигане на целите на 
„ЕС 2020“, като се има предвид, че 
делът на транспорта от общите 
емисии на СО2 в Съюза е 24 % и е 
нараснал с 34 % от 1990 г. насам. 
Устойчивата мобилност ще изисква 
големи инвестиции, например за 
заобикаляне на градските райони, 
насърчаване на модерен и екологично 
чист обществен транспорт, 
интелигентни системи за управление 
на движението по пътищата, както 



AD\905853BG.doc 9/40 PE486.006v02-00

BG

и за публични логистични платформи 
или интермодални терминали.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) В резултат от публични 
инвестиции в размер на милиарди евро 
от 1990 г. насам в други отрасли са 
постигнати значителни намаления 
на емисиите на парникови газове, а 
именно 34 % - в промишлеността, 14 
% - в домакинствата и 17 % - в 
производството на енергия.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Абсолютно необходими са нови 
приоритети за финансиране, които се 
съсредоточават върху постигане на 
комплексен многомодален транспорт, 
като се има предвид, че основната 
част от инвестициите в транспорт, 
предоставени от ЕФРР, в миналото 
бяха насочени към автомобилния 
транспорт, при все че 
автомобилният транспорт вече има 
дял от 72 % от всички емисии на СО2, 
изпускани от транспортния сектор 
на Съюза1.
__________________
1вж. Европейска агенция за околната 
среда (2011 г.): Доклад № 7/2011 -
TERM 2011: проследяване на 
напредъка по отношение на 
показателите за транспорта към 
екологични цели в Европа.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия и технологии в 
областта на устойчивото градско 
развитие, включително новаторски 
системи за управление на 
движението по пътищата, като 
поставя акцент по-специално върху 
екологосъобразен транспорт, 
интермодалност и устойчива 
мобилност между градовете и 
крайградските и селските райони.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Туризмът разполага с голям
потенциал за развитие, съществени 
лостове за растеж, значителна 
икономическа структура и структура 
от МСП и представлява източник на 
заетост. Следователно е от 
стратегическо значение за Съюза и 
ЕФРР следва да подкрепя тази 
индустрия и свързаните с нея 
сектори. Намесата на ЕФРР е още 
по-уместна предвид това, че 
туризмът има реално въздействие 
върху сближаването, динамиката, 
привлекателността на регионите, 
териториалното развитие и 
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околната среда. Подкрепа от ЕФРР за 
дейностите в полза на 
специалистите и клиентите, 
предназначени да осигурят 
устойчиви, отговорни и качествени 
инфраструктури и туристически 
практики, опазващи околната среда, 
природното наследство и 
биологичното разнообразие, могат да 
позволят постигане на целите на 
политиката на сближаване, на 
стратегията „Европа 2020“ и на 
опазването на околната среда. 

Обосновка

Туризмът има съществен принос към растежа и конкурентоспособността в Европа. 
Секторът е изправен пред редица предизвикателства, които са от съществено 
значение за бъдещето му и същевременно има значително въздействие върху околната 
среда, регионалната динамика и териториалното развитие. Следователно е уместно 
да се предвиди дейност на ЕФРР за подкрепа на мерки, които могат да помогнат за 
постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ и на политиката на сближаване.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В светлината на разпоредбите на 
пътната карта на Парламента за 
Единно европейско транспортно 
пространство (2011/2096(INI)), 
финансирането на ЕРФФ за мерки за 
градските райони следва да отчита 
плановете за устойчива мобилност, 
изготвени за съответните градски 
райони, при спазване на принципа за 
субсидиарност.

Обосновка

В съответствие с логиката на пътната карта за Единно европейско транспортно 
пространство, в която Парламентът призовава за предложения, свързани с 
градската мобилност до 2015 г., разпоредбите на плана за градска мобилност трябва 
да бъдат дефинирани от Европейската комисия и подкрепата от ЕФРР трябва да 
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отчита тези планове с цел проверка на допустимостта на проектите, както и 
правилното използване на отпуснатите средства.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от тях 
— проблеми, пред които са изправени 
регионите с изключително ниска 
гъстота на населението, споменати в 
протокол № 6 за специалните 
разпоредби по отношение на цел № 6 в 
рамките на структурните фондове за 
Финландия и Швеция, даден в 
приложение към Акта за 
присъединяване от 1994 г. ЕФРР следва 
да включва мерки и по отношение на 
специфичните трудности, с които се 
сблъскват някои островни и планински 
области, погранични региони и 
слабонаселени райони, чието 
географско положение забавя тяхното 
развитие, с цел поощряване на 
устойчивото развитие на тези области и 
региони.

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от тях 
— проблеми, пред които са изправени 
регионите с изключително ниска 
гъстота на населението, споменати в 
протокол № 6 за специалните 
разпоредби по отношение на цел № 6 в 
рамките на структурните фондове за 
Финландия и Швеция, даден в 
приложение към Акта за 
присъединяване от 1994 г. ЕФРР следва 
да включва мерки и по отношение на 
специфичните трудности, с които се 
сблъскват някои островни и планински 
области, погранични региони и 
слабонаселени райони, чието 
географско положение забавя тяхното 
развитие, с цел поощряване на 
устойчивото развитие на тези области и 
региони. Като следваща точка ЕФРР 
следва да се насочва към проблемите 
на редовните транспортни услуги до 
и от националните и регионалните 
столици, връзките между градовете и 
прилежащите им области или 
региони, включително селските, 
връзките на промишлените зони и 
международните летища, както и 
културния обмен и туристическата 
инфраструктура.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Средствата от ЕФРР, 
предназначени за транспортна 
инфраструктура, следва да бъдат 
насочени както за съфинансиране на 
по-устойчива транспортна система, 
така и за засилване на социалното и 
териториалното сближаване в 
Съюза, намаляване на различията в 
развитието между регионите и по-
специално, подобряване на 
обществената достъпност и 
мобилност.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Член 195 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз предвижда, че Съюзът допълва 
действията на държавите членки в 
сектора на туризма, по-специално 
чрез насърчаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията в Съюза в този 
сектор.

Обосновка

От влизането в сила туризмът е изрично определен като една от областите на 
провеждане на политика, в които ЕС може да предприема действия. Тази промяна 
трябва да бъде отразена в законодателството и правилата за финансиране.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, като отчита 
трудностите, засягащи областите с 
постоянни сериозни природни или 
демографски пречки.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 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 инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, устойчивия туризъм и
транспорта и информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ);

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) инвестиции в мерки за увеличаване 
на енергийната ефективност в 
транспортния сектор, по-специално в 
областта на градския транспорт;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) развиване на вътрешния потенциал 
посредством предоставянето на 
подкрепа за регионалното и местното 
развитие, научните изследвания и 
иновациите, като в същото време се 
полагат грижи да не се увеличава 
бюрокрацията. Тези мерки включват:

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии, 
транспортна безопасност, 
технологични нововъведения в 
транспорта и мобилността, както и
приложни изследвания в предприятията;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 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 и най-
добри практики между регионите,
градовете и представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv a) изграждане на нов капацитет, 
проучвания и подготвителни 
действия;

Изменение 23

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

Обосновка

Ако ЕФРР трябва да предоставя ефективна подкрепа за усилията за постигане на 
целта „Инвестиции за растеж и заетост“, обхватът й трябва да включва околна 
среда, транспорт и ИКТ, които са основни области в тази връзка.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) големи проекти за пътни връзки 
без трансгранична връзка, летища, 
разстоянието между които е по-
малко от 200 км, които не си 
сътрудничат в използването на 
инфраструктурния капацитет;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
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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 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

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

Обосновка

Регионалната политика трябва да вземе предвид факта, че нуждите са различни в 
различните области. Тематичната концентрация несъмнено е необходима, но 
решенията не могат да бъдат взети без оглед на регионалните различия. Ако 
отделните региони, заедно с Комисията, оценят нуждите си, могат да бъдат 
определени приоритети за финансиране.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия в области, които 
са от съществено значение за 
европейския растеж и 
конкурентоспособност, по-специално 
туризма и свързаните с него сектори;

Обосновка

Икономическата структура на сектора на туризма, която включва много МСП, е 
много гъста. Повишената конкуренция на световно равнище и необходимостта от 
запазване на конкурентоспособността на туристическите фирми изискват подкрепа 
от Съюза с цел поощряване на предприемачеството в туризма и свързаните с него 
сектори.

Изменение 27
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – 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;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) развитие на дейности на МСП в 
нововъзникващи области, свързани с 
европейските и регионалните 
предизвикателства, например 
разработване и поощряване на услуги, 
свързани с нови форми на 
екологосъобразен туризъм и 
екотуризъм;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) инвестиции в туристически 
проекти и насърчаване на мерки, 
съответстващи на Европейската 
стратегия за туризма;

Обосновка

Изменението отразява член 195 от ДФЕС, в който се посочва, че Съюзът следва да 
допълва действията на държавите членки в областта на туризма.

Изменение 30
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5  – параграф 1 – 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) увеличаване на енергийната 
ефективност и за използването на 
възобновяема енергия в публични 
инфраструктури и в жилищния сектор;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони;

д) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони, по-конкретно посредством 
поощряване на местния, градския и 
регионалния устойчив транспорт и 
мобилност, като например 
обществения транспорт и 
немоторизираната мобилност;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) действия за подобряване на градската 
околна среда, в това число 
възобновяване на терените за вторично 
застрояване и намаляване на 
замърсяването на въздуха, 
включително областите, 
разположени в непосредствена 
близост до градските райони;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 –точка 6 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д a) подкрепа за вътрешния 
потенциал за растеж на конкретни 
области посредством подобряване на 
достъпността и използването на 
специфичните природни и културни 
ресурси и развиване на устойчив 
регионален и местен туризъм;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 –точка 6 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) мерки за насърчаване на устойчив 
туризъм и поощряване на отговорни 
инициативи и практики от страна 
на специалистите в областта на 
туризма и свързаните с него сектори 
и на туристите, включително мерки 
за намаляване на въздействието на 
сектора върху околната среда и 
улесняване на приспособяването към 
изменението на климата;
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Обосновка

Туризмът има истинско въздействие върху околната среда. Следователно трябва да 
бъдат насърчавани мерки за намаляване на вредите, които нанася на нашето 
природно наследство и биологично разнообразие, и за поощряване на отговорно и 
устойчиво поведение и инфраструктура.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) насърчаване на устойчиво развития
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в ключови 
мрежови инфраструктури:

(7) насърчаване на ефикасна 
интермодалност, насочена към 
устойчиви, безопасни и ефикасни от 
екологична гледна точка транспорт и
мобилност, като се поставя акцент 
върху подобряването на 
съществуващата инфраструктура, 
преодоляване на липсващи звена в 
трансграничните връзки и премахване 
на участъците с недостатъчен капацитет 
в ключови мрежови инфраструктури, в 
т.ч. връзките с регионалните, 
местните, селските и градските 
райони;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставяне на подкрепа за Единно 
европейско транспортно пространство с 
комбинация от различни видове 
транспорт чрез инвестиране в 
трансевропейската транспортна мрежа
(TEN-T);

a) предоставяне на подкрепа за
устойчиво, безопасно и ефикасно 
интермодално Единно европейско 
транспортно пространство чрез 
инвестиране в трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T), като се 
поставя акцент върху интегрирането 
на държавите членки, които се 
присъединиха към Европейския съюз 
на или след 1 май 2004 г. и 
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потребностите им от 
инфраструктура въз основа на 
солидарността и териториалното 
сближаване, както и върху 
екологичната ефикасност на 
съществуващата инфраструктура в 
краткосрочен план и в дългосрочен 
план избягване на зависимостта от 
осъществяването на много големи 
проекти;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на мобилността на 
регионално равнище посредством
свързването на второстепенни и 
третостепенни възли с 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа;

б) подобряване на мобилността на 
регионално равнище посредством 
взаимосвързаността на второстепенни 
и третостепенни възли и мрежи с 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа;

Обосновка

Регионалната мобилност и динамиката и привлекателността на териториите зависи 
до значителна степен от ефективните взаимовръзки между инфраструктурата на 
TEN-T и второстепенните и третостепенните възли и мрежи.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на мобилността на 
регионално равнище посредством 
свързването на второстепенни и 
третостепенни възли с 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа;

б) подобряване на мобилността на 
регионално равнище посредством 
свързването на второстепенни и 
третостепенни възли с 
инфраструктурата на трансевропейската 
транспортна мрежа и посредством 
инвестиране в регионални летища;
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5  – параграф 1 – точка 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подобряване, осъвременяване и
разработване на безопасни, основани на 
възобновяеми енергийни източници, 
екологосъобразни, с ниски нива на 
шум, интелигентни и оперативно 
съвместими транспортни системи и 
насърчаване на устойчив регионален, 
местен, селски и градски транспорт и
мобилност;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) завършване на основната 
транспортна инфраструктура в по-
малко развитите региони с цел 
подобряване на териториалното и 
социалното сближаване, повишаване 
на трудовата заетост, създаване на 
устойчива и характеризираща се с 
оперативна съвместимост 
транспортна система, въвеждане на 
екологосъобразен транспорт и 
повишаване на безопасността, 
удобство и достъпността на 
транспорта за гражданите на 
Европа;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) насърчаване на оптимално 
развитие на трафика чрез въвеждане 
на интелигентни транспортни 
системи, като например изграждане и
подкрепа за всеобхватни, 
висококачествени, оперативно
съвместими и достъпни 
железопътни системи, включително 
разгръщане на Европейската система
за управление на железопътния 
транспорт (ERTMS) и мерките за 
намаляване на шума от 
железопътния превоз на товари при 
източника; подкрепа за съобразени с 
околната среда автобусни услуги и за 
устойчив воден транспорт;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) разработване на комплексна 
система от многомодален 
транспорт, включително публични 
логистични платформи, 
интермодални терминали и 
първоначална подкрепа за редовните 
интермодални връзки, както и 
включване на промишлените зони и 
международните летища в 
многомодалния транспорт и 
подходящото им свързване с 
трансевропейската и основната 
национална инфраструктура;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) модернизиране на градския 
транспорт и повишаване на неговата 
ефективност;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разработване на устойчиви 
системи за морски или въздушен 
транспорт, за да се помогне на 
островите да се отворят във 
възможно най-голяма степен за 
трафик на пътници и стоки;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) развитие на туристическата 
инфраструктура, включително 
транспортната инфраструктура до 
туристически обекти или 
съоръжения;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разработване на безопасна 
транспортна мрежа, по-специално с 
цел постигане на целта за намаляване 
на жертвите от пътни катастрофи 
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с 50 %;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г б) подобряване на мобилността на 
регионално равнище посредством 
свързването на второстепенни и 
третостепенни възли с 
инфраструктурата на 
трансевропейската транспортна 
мрежа;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията допълнително разработва 
списък на общите показатели, като 
взема предвид, наред с другото, 
минимизирането на външните 
разходи, опазването на климата, 
намаляването на произшествията, 
замърсяването на въздуха и шума в 
съответствие с член 24, параграф 3 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] и 
разпоредбите на резолюцията на 
Европейския парламент относно
„Пътна карта за постигането на 
Единно европейско транспортно 
пространство“ [2011/2096(INI)]. По 
отношение на общите показатели: за 
базовите стойности се задава нула и се 
определят количествени цели с 
натрупване за 2022 г.

Изменение 50
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на показателите за 
резултатите по отделните програми: за 
базовите стойности се използват 
последните налични данни и се 
определят цели за 2022 г., които обаче 
могат да имат количествено или
качествено изражение.

3. По отношение на показателите за 
резултатите по отделните програми: за 
базовите стойности се използват 
последните налични данни и се 
определят цели за 2022 г., които имат
както количествено, така и качествено 
изражение.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В светлината на разпоредбите на 
пътната карта на Парламента за 
Единно европейско транспортно 
пространство (2011/2096(INI)) 
подкрепата за градско развитие 
отчита, при спазване на принципа на 
субсидиарност, план за градска 
мобилност за съответния градски 
район, чиито разпоредби са 
определени от Комисията в 
предложение относно градската 
мобилност, което трябва да бъде 
представено до 2015 г.

Обосновка

В съответствие с логиката на пътната карта за Единно европейско транспортно 
пространство, в която Парламентът призовава да бъдат представени предложения, 
свързани с градската мобилност от сегашния момент до 2015 г., разпоредбите на 
плана за градска мобилност трябва да бъдат определени от Комисията и в 
контекста на предоставянето на подкрепа от ЕФРР, тези планове трябва да се 
взимат предвид при проверката на допустимостта на проектите и правилното 
използване на отпуснатите средства.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) подобряването на здравето и 
качеството на живот на 
населението в градските райони чрез 
намаляване на произшествията, 
шума и замърсяването на въздуха чрез 
съфинансирани транспортни 
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проекти;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) бюджет на града на глава от 
населението;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наличието на стратегия за 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства, пред които са 
изправени градските райони.

б) наличието на стратегия за 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, социалните и 
транспортните предизвикателства, 
пред които са изправени градските 
райони.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) буква а) не представлява пречка за 
избора на градове в отдалечените или 
островните райони или градове, 
чието население е значително по-
ниско от населението в големите 
градски агломерации в съответната 
държава членка.

Изменение 58
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми, съфинасирани 
от ЕФРР, които обхващат области със 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
посочени в член 111, параграф 4 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], 
отделят специално внимание на 
разглеждането на специфичните за тези 
области затруднения.

Оперативните програми, съфинасирани 
от ЕФРР, които обхващат области със 
сериозни и постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
посочени в член 111, параграф 4 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], 
отделят специално внимание на
подобряването на мобилността и 
достъпността в тези региони и
разглеждането на специфичните за тези 
области затруднения.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) транспортирането на стоки и помощ 
за откриването на предприятие за 
безопасни транспортни услуги, 
основани на устойчива мобилност;

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) конкретните възможности за 
проекти за устойчив туризъм, 
основаващи се на опазването на 
природното, културното и 
историческото наследство;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всички предприятия, установени в 
най-отдалечените региони, могат да 
се възползват от допълнителни 
специално отпуснати средства и, чрез 
дерогация от член 3, параграф 1, буква 
а), от всяка инвестиция за 
производство, финансирана в рамките 
на ЕФРР.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Оценка

Най-късно до 31 декември 2017 г. 
Комисията представя на Съвета и на 
Парламента доклад за оценка на 
постигането на целите, определени в 
настоящия регламент.

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение – ред 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Туризъм посещения Брой посещения на 
подпомогнатите 
туристически атракции 

Изменение, внесено от Парламента

Туризъм посещения Брой посещения на 
подпомогнатите 
туристически атракции 

евро Обем на инвестициите 
в интелигентна и 
устойчива мобилност
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Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение – ред 15

Текст, предложен от Комисията

Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии,
 от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,
 от които: TEN-T

Изменение, внесено от Парламента

Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии,
 от които: TEN-T

km Обща дължина на 
ремонтирани,
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии
 от които: TEN-T

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение – ред 16а

Текст, предложен от Комисията

Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии,

 от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

 от които: TEN-T
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Изменение, внесено от Парламента

Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии,

 от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

 от които: TEN-T

брой новопостроени, 
възстановени или 
осъвременени 
трансгранични 
отсечки

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение – ред 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

Изменение, внесено от Парламента

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

Тонове/ km Увеличение на 
стоките, превозвани с 
железопътен 
транспорт
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Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение – ред 16 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

Изменение, внесено от Парламента

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

пътници/km Увеличение на броя 
пътници, превозвани 
по железопътен път

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение – ред 16 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Транспорт
Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 

железопътни линии,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

Изменение, внесено от Парламента

Транспорт
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Железопътен транспорт km Обща дължина на нови 
железопътни линии,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани 
железопътни линии,

km Обща дължина на 
железопътна линия, 
оборудвана с ERTMS

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение – ред 19

Текст, предложен от Комисията

Шосеен транспорт km Обща дължина на 
построени нови пътища,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани пътища,
от които: TEN-T

Изменение, внесено от Парламента

Шосеен транспорт km Обща дължина на 
построени нови пътища,
от които: TEN-T

km Обща дължина на 
ремонтирани,
реконструирани или 
модернизирани пътища
от които: TEN-T

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение – ред  20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Шосеен транспорт km Обща дължина на 
построени нови пътища,
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 от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани пътища,

 от които: TEN-T

Изменение, внесено от Парламента

Шосеен транспорт km Обща дължина на 
построени нови пътища,

 от които: TEN-T

km Обща дължина на 
реконструирани или 
модернизирани пътища,

 от които: TEN-T

брой новопостроени, 
възстановени или 
осъвременени 
трансгранични 
отсечки

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение – ред 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Международни 
летища

минути Общо съкращаване на 
средното време, 
необходимо за 
достигане до 
летището 
посредством 
обществен транспорт 
от най-близкия център 
на град

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение – ред 21 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията

Градски транспорт пътникопоток Ръст на пътникопотока в 
подпомогнатия градски 
транспорт

Изменение, внесено от Парламента

Градски транспорт пътникопоток Ръст на пътникопотока в 
подпомогнатия градски 
транспорт

процент Промяна на модалното 
участие на 
обществения 
транспорт и 
немоторизираната 
мобилност като 
ходенето пеш и 
колоезденето

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение – ред 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Градски транспорт пътникопоток Ръст на пътникопотока в 
подпомогнатия градски 
транспорт

Изменение, внесено от Парламента

Градски транспорт пътникопоток Ръст на пътникопотока в 
подпомогнатия градски 
транспорт

по-ефективни превозни 
средства от 
екологична гледна 
точка

Увеличение на броя 
превозни средства и 
развитие на 
свързаната с тях 
инфраструктура за по-
ефективен от 
екологична гледна 
точка транспорт

Изменение 74
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Предложение за регламент
Приложение – 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Вътрешни водни пътища тон/кm Увеличение на 
превозения товаропоток 
по подобрени вътрешни 
водни пътища

Изменение, внесено от Парламента

Вътрешни водни пътища тон/кm Увеличение на 
превозения товаропоток 
по подобрени вътрешни 
водни пътища

пътникопоток Увеличение на броя на 
хората, използващи 
услуги за транспорт по 
вътрешни водни 
пътища

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение – ред  22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Отражение върху 
климата

млн. тонове 
еквивалент на СО2

промяна в емисиите на 
парникови газове, 
настъпила в резултат 
от 
съфинансираната(ите) 
мярка/мерки

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение – ред 27

Текст, предложен от Комисията

Пречистване на еквивалент жители Допълнителен брой 
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отпадъчните води жители с достъп до 
подобрено пречистване 
на отпадъчните води

Изменение, внесено от Парламента

Пречистване на 
отпадъчните води

еквивалент жители Допълнителен 
капацитет за 
пречистване на 
отпадъчните води

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение – ред 32

Текст, предложен от Комисията

Природа и биологично 
разнообразие

хектари Площ на 
местообитанията с 
по-добра степен на 
съхраненост

Изменение, внесено от Парламента

Природа и биологично 
разнообразие

хектари Площ на възстановени 
биотопи
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