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11.9.2020 A9-0135/78

Изменение 78
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предвид значението на борбата 
срещу изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение, ангажимента по 
отношение на целите на ООН за 
устойчиво развитие и повишената 
амбиция на Съюза съгласно 
предложеното в Европейския зелен пакт 
ФСП следва да предостави ключов 
принос за интегриране на действията в 
областта на климата. Средствата от 
определения за ФСП пакет допълват и 
надграждат инвестициите, необходими 
за постигане на общата цел 25 % от 
бюджетните разходи на Съюза да 
допринасят за постигането на целите в 
областта на климата. Прехвърлените от 
ЕФРР и ЕСФ+ средства ще допринасят 
в пълна степен за постигането на тази 
цел.

(6) Предвид значението на борбата 
срещу изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение, ангажимента по 
отношение на целите на ООН за 
устойчиво развитие и повишената 
амбиция на Съюза съгласно 
предложеното в Европейския зелен пакт 
ФСП следва да предостави ключов 
принос за интегриране на действията в 
областта на климата и околната среда. 
Средствата от определения за ФСП 
пакет допълват и надграждат 
инвестициите, необходими за постигане 
на общата цел 50 % от бюджетните 
разходи на Съюза да допринасят за 
постигането на целите в областта на 
климата. Прехвърлените от ЕФРР и 
ЕСФ+ средства на доброволни начала 
биха могли да допринасят в пълна 
степен за постигането на тази цел.
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11.9.2020 A9-0135/79

Изменение 79
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 б) За справяне с конкретната 
ситуация и ролята на жените в 
прехода трябва да се насърчава 
равенството между половете.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Изменение 80
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП. 
Понятието „производствени 
инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или 
нематериални активи на предприятията 
с оглед на производството на стоки и 
услуги, като по този начин се допринася 
за бруто капиталообразуването и 
заетостта. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
производствените инвестиции следва да 
се подпомагат само ако са необходими 
за намаляване на загубата на работни 
места, настъпила вследствие на прехода, 
посредством създаване или защита на 
значителен брой работни места и не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП, 
включително МСП, които са 
частично или изцяло собственост на 
местни общини. Понятието 
„производствени инвестиции“ следва да 
се разбира като инвестиции в основен 
капитал или нематериални активи на 
предприятията с оглед на 
производството на стоки и услуги, като 
по този начин се допринася за бруто 
капиталообразуването и заетостта. По 
отношение на предприятията, различни 
от МСП, производствените инвестиции 
следва да се подпомагат само ако са 
необходими за намаляване на загубата 
на работни места, настъпила вследствие 
на прехода, посредством създаване или 
защита на значителен брой достойни и 
трайни работни места и не водят до 
преместване на дейността, нито са 
резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, ако те допринасят за прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
стойности доста под съответните 
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Европейския парламент и на Съвета14 , и 
до защитата на значителен брой 
работни места. Всяка една такава 
инвестиция следва да бъде надлежно 
обоснована в съответния териториален 
план за справедлив преход. С цел 
защита на целостта на вътрешния 
пазар и политиката на сближаване 
подкрепата за предприятията следва 
да е в съответствие с правилата на 
Съюза за държавната помощ, 
установени в членове 107 и 108 от 
ДФЕС, и по-специално подкрепата за 
производствени инвестиции от 
предприятия, различни от МСП, 
следва да бъде ограничена до 
предприятия, разположени в региони, 
определени като подпомагани региони 
за целите на член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС.

референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
до създаването и поддържането на 
значителен брой достойни и трайни 
работни места. Всяка една такава 
инвестиция следва да бъде надлежно 
обоснована в съответния териториален 
план за справедлив преход, следва да 
бъде устойчива и когато е приложимо 
– следва да е в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“ и 
принципа „енергийната ефективност 
на първо място“. С цел защита на 
целостта на вътрешния пазар и 
политиката на сближаване 
подкрепата за предприятията следва 
да е в съответствие с правилата на 
Съюза за държавната помощ, 
установени в членове 107 и 108 от 
ДФЕС.

_________________ _________________
14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32).

14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на 
Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32).
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11.9.2020 A9-0135/81

Изменение 81
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното осъществяване на 
процес на преход на дадена територия с 
цел постигане на неутрална по 
отношение на климата икономика. В 
тази връзка и като получат подкрепата 
на Комисията държавите членки следва 
да изготвят в сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни 
териториални планове за справедлив 
преход, в който подробно се описва 
процесът на преход в съответствие с 
националните им планове в областта на 
енергетиката и климата. За тази цел 
Комисията следва да създаде 
Платформа за справедлив преход, която 
ще се основава на Платформата за 
въгледобивните райони в преход, за да 
се даде възможност за двустранен и 
многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното и измеримо 
осъществяване на процес на преход на 
дадена територия с цел постигане на 
неутрална по отношение на климата 
икономика. Определянето на правно 
обвързваща дата за постепенното 
прекратяване на добива на въглища, 
заложена в националното 
законодателство, следва да бъде 
предпоставка за получаване на 
финансиране от ФСП. Важно е 
датата на постепенното 
прекратяване да се основава на 
публичен дискурс и възможно най-
широко съгласие. В тази връзка и като 
получат подкрепата на Комисията 
държавите членки следва да изготвят 
чрез социален диалог и в 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани лица, в съответствие 
с принципа на партньорство, 
установен в член 6 от Регламент 
(ЕС).../... [новия РОР], териториални 
планове за справедлив преход, в които 
подробно се описва процесът на преход 
в съответствие с националните им 
планове в областта на енергетиката и 
климата, като евентуално се 
надхвърлят рамките на тези планове. 
За тази цел Комисията следва да създаде 
Платформа за справедлив преход, която 
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ще се основава на Платформата за 
въгледобивните райони в преход, за да 
се даде възможност за двустранен и 
многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.
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11.9.2020 A9-0135/82

Изменение 82
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
хората, икономиката и околната 
среда на териториите, които са 
изправени пред сериозни социално-
икономически предизвикателства, 
произтичащи от процеса на преход, за 
постигане на целите на Съюза в 
областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. и целта на Съюза 
за неутралност по отношение на 
климата, определена в Регламент (ЕС) 
…/… [Европейски законодателен акт 
за климата].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Изменение 83
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции във внедряването на 
технологии и инфраструктури за чиста 
енергия на достъпна цена, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници;

г) инвестиции във внедряването на 
технологии и инфраструктури за чиста 
енергия на достъпна цена, както и на 
съответни системи, в намаляването на 
емисиите на парникови газове, в 
енергийната ефективност, в 
технологиите за съхранение на 
енергия и устойчивата енергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
когато това води до създаването на 
работни места и поддържането на 
устойчива заетост в значителни 
мащаби;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Изменение 84
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) инвестиции в енергийно 
саниране на сгради, в съответствие с 
инициативата за „вълна на 
саниране“;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Изменение 85
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) инвестиции в проекти за борба 
с енергийната бедност, по-специално 
в областта на социалното жилищно 
настаняване, и за насърчаване на 
енергийна ефективност, неутрален по 
отношение на климата подход и 
централно отопление с нулеви емисии 
в най-засегнатите региони;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Изменение 86
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците;

з) повишаване на квалификацията, 
преквалификация и обучение на 
работниците и лицата, търсещи 
работа, особено на тези със слабо 
използвано или ниско образователно 
равнище, които са имали 
неравнопоставен достъп до 
традиционните възможности за 
образование и обучение, както и за 
млади хора, незаети с работа, учене 
или обучение(NEET), с цел 
преодоляване на недостига на умения, 
необходими за справедливия преход 
към екологосъобразно общество с 
ефективно използване на ресурсите;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Изменение 87
Никлас Нинас, Хенрике Хан, Мунир Сатури
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0135/2020
Манолис Кефалоянис
Създаване на Фонда за справедлив преход
(2020/0006(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) насърчаване на равенството 
между половете, равните 
възможности и участието на 
жените на пазара на труда и в 
предприемачеството;

Or. en


