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11.9.2020 A9-0135/96

Изменение 96
Александър Вондра, Елжбета Крук, Йоана Копчинска, Валдемар  Томашевски, 
Ядвига Вишневска, Карло Фиданца, Серджо Берлато, Ришард Антони  Легутко, 
Зджислав Краснодембски, Вероника Вреционова, Беата Шидло, Збигнев Кужмюк, 
Анна Залевска
от името на групата ECR

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

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 a) Размерът на ФСП следва да 
бъде съобразен с потребностите във 
връзка с осъществяването на 
справедлив климатичен и екологичен 
преход. На всички държави членки 
следва да се предостави финансиране 
в подкрепа на прехода им, като се 
обърне специално внимание на 
въгледобивните територии, където 
все още се добиват въглища, както и 
на териториите, където се 
извършват значителни структурни 
промени вследствие на постепенното 
прекратяване на минната дейност.
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11.9.2020 A9-0135/97

Изменение 97
Александър Вондра, Елжбета Крук, Йоана Копчинска, Валдемар  Томашевски, 
Ядвига Вишневска, Карло Фиданца, Серджо Берлато, Ришард Антони  Легутко, 
Зджислав Краснодембски, Вероника Вреционова, Беата Шидло, Збигнев Кужмюк, 
Анна Залевска
от името на групата ECR

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

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 
подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда. Списъкът на 
инвестициите следва да включва онези, 
които подкрепят местните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Зеления пакт. Финансираните проекти 
следва да допринасят за прехода към 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика. За западащите 
сектори, като производството на 
енергия от каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти 
или добивните дейности за тези твърди 
изкопаеми горива, подкрепата следва да 
бъде свързана с постепенното 
преустановяване на дейността и 
съответното намаляване на равнището 
на заетост. Що се отнася до секторите в 
преход с високи нива на емисии на 
парникови газове, подкрепата следва да 
насърчава нови дейности чрез 
внедряването на водещи до значително 
намаляване на емисиите нови 

(10) С настоящия регламент се 
определят видовете инвестиции, 
разходите за които могат да бъдат 
подпомагани от ФСП. Всички 
подкрепяни дейности следва да бъдат 
осъществявани при пълно зачитане на 
ангажиментите и приоритетите на 
Съюза в областта на климата, околната 
среда и социалната сфера. Списъкът 
на инвестициите следва да включва 
онези, които подкрепят хората, 
общностите и местните икономики и 
са устойчиви в дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Европейския зелен пакт и на 
Европейския стълб на социалните 
права. Финансираните проекти следва 
да допринасят за постепенен и пълен 
преход към устойчива, неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика без замърсяване. 
Инвестициите в преходни енергийни 
източници като природен газ следва 
да бъдат допустими за подпомагане, 
ако водят до значително намаляване 
на емисиите на парникови газове и 
позволяват използването на газ от 
възобновяеми източници като 
устойчива алтернатива. В 
допълнение, те следва да са в 
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технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г.13  на неутралност на ЕС по 
отношение на климата, като 
същевременно се запазва и увеличава 
заетостта и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. Следва 
да се обърне специално внимание и на 
дейностите за укрепване на иновациите 
и научните изследвания в областта на 
модерните и устойчиви технологии, 
както и в областите на цифровизацията 
и свързаността, при условие че тези 
мерки спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

съответствие с Регламент (ЕС) 
2020/852 на Европейския парламент и 
на Съвета12a, освен ако държава 
членка обоснове в териториалния 
план за справедлив преход 
необходимостта от подкрепа за тях 
и тяхното съответствие с целта на 
ЕС за неутралност по отношение на 
климата. За западащите сектори, като 
производството на енергия от каменни и 
лигнитни въглища, торф и битуминозни 
шисти или добивните дейности за тези 
твърди изкопаеми горива, подкрепата 
следва да бъде свързана с постепенното 
преустановяване на дейността и 
съответното намаляване на равнището 
на заетост. Що се отнася до секторите в 
преход с високи нива на емисии на 
парникови газове, подкрепата следва да 
насърчава нови дейности чрез 
внедряването на водещи до значително 
намаляване на емисиите нови 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г.13  на неутралност на ЕС по 
отношение на климата, като 
същевременно се запазва и увеличава 
заетостта на квалифицирани лица и се 
избягва влошаването на състоянието на 
околната среда. Следва да се обърне 
специално внимание и на дейностите за 
укрепване на иновациите и научните 
изследвания в областта на модерните и 
устойчиви технологии, както и в 
областите на цифровизацията, 
свързаността и интелигентната и 
устойчива мобилност, при условие че 
тези мерки спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, като се 
вземат предвид икономическите, 
социалните и енергийните 
характеристики на всяка държава 
членка. Значението на културата, 
образованието и изграждането на 
общността за процеса на преход също 
трябва да бъде отчетено чрез 
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подкрепа на дейностите, насочени 
към минното наследство.

_________________ _________________

12a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

13 Както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет,

Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет, Комитета на 
регионите и Европейската

инвестиционна банка, озаглавено 
„Чиста планета за всички

Европейска стратегическа дългосрочна 
визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и

неутрална по отношение на климата 
икономика“ — COM(2018) 773 final.

13 Както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Европейския съвет,

Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет, Комитета на 
регионите и Европейската

инвестиционна банка, озаглавено 
„Чиста планета за всички

Европейска стратегическа дългосрочна 
визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и

неутрална по отношение на климата 
икономика“ — COM(2018) 773 final.
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11.9.2020 A9-0135/98

Изменение 98
Александър Вондра, Валдемар  Томашевски, Ядвига Вишневска, Карло Фиданца, 
Серджо Берлато,  Вероника Вреционова
от името на групата ECR

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 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции, като 
вниманието се съсредоточи по-
специално върху инвестициите 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, 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 
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съответствие с Директива 2003/87/ЕО на 
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 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.

_________________ _________________
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 A9-0135/99

Изменение 99
Александър Вондра, Валдемар Томашевски, Ядвига Вишневска, Карло Фиданца, 
Серджо Берлато, Вероника Вреционова
от името на групата ECR

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 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

a) производствени и устойчиви 
инвестиции в предприятия, и по-
специално микропредприятия, МСП и 
стартиращи предприятия, водещи до 
създаването на работни места, 
модернизация, икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

Or. en


