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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета 
(COM(2020)0022) и измененото предложение (COM(2020)0460),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 322, параграф 
1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 
Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0007/2020),

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

– след консултация със Сметната палата,

– след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по бюджети, комисията по 
икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт 
и туризъм и комисията по земеделие и развитие на селските райони,

– като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A9-0135/2020),

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

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение, за ограничаване на 
увеличаването на температурата до 
под 1,5°C в световен мащаб и за 
постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие и на целите на 
Европейския стълб на социалните 
права чрез концентриране на 
финансирането от Съюза върху 
„зелените“ цели. Настоящият регламент 
е в изпълнение на един от приоритетите, 
определени в съобщението относно 
Европейския зелен пакт („Европейският 
зелен пакт“), и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите, 
социалните и екологичните разходи 
във връзка с прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика, при което всички оставащи 
емисии на парникови газове се 
компенсират чрез еквивалентно 
абсорбиране, като се взема предвид 
въздействието на пандемията от 
COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019)640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019)640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020)21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020)21, 14.1.2020 г.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите 
за социално, икономическо и 
териториално сближаване.

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално, икономическо и екологично 
въздействие за регионите, които в 
голяма степен разчитат на изкопаеми 
горива — особено на каменни и 
лигнитни въглища, торф за енергия и 
битуминозни шисти — или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове. 
Подобна ситуация не само създава риск 
от различни скорости на прехода в 
Съюза по отношение на действията в 
областта на климата, но и от нарастване 
на различията между регионите, по-
специално за най-отдалечените 
региони, отдалечените, островните и 
географски необлагодетелстваните 
региони, както и за регионите с 
проблеми с обезлюдяването, като 
това нарастване на различията е в 
ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
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сближаване.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ и 
социално приемлив за всички. Поради 
това Съюзът, държавите членки и 
техните региони трябва да вземат 
предвид неговите икономически, 
социални и екологични последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение, за да се гарантира, че 
никой не е изоставен.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните, икономическите и 
екологичните последици, по-
специално за засегнатите работници 
в процеса на преход към неутралност на 
Съюза по отношение на климата до 
2050 г. чрез обединяване на разходите 
от бюджета на Съюза за постигане на 
целите в областта на климата и 
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социалните цели на регионално 
равнище, като се насърчават 
устойчивата икономика, 
екологичните работни места и 
общественото здравеопазване.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията 
и модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — 
РОР].

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат и компенсират 
неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници 
и да се насърчи балансиран социално-
икономически преход, който да се 
бори със социалната несигурност и 
нестабилната бизнес среда. В 
съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията 
и модернизирането на местната 
икономика чрез възобновяване на 
природните активи и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта и жизнените стандарти. 
Това е отразено в специфичната цел на 
ФСП, която е установена на същото 
равнище и е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР].

Изменение 6
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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 30% 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.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства. Създаването на 
ФСП не следва да води до съкращения 
или задължителни трансфери от 
другите кохезионни фондове.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение
(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства.  Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат или до скоро са 
разчитали на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да бъде съсредоточено 
върху най-засегнатите територии и 
да отразява способността на държавите 
членки да финансират необходимите 
инвестиции за справяне с прехода към 
неутралност по отношение на климата. 
Специално внимание следва да се 
обърне на най-слабо развитите 
региони, най-отдалечените региони, 
планинските, островните, слабо 
населените, селските, отдалечените 
и географски необлагодетелстваните 
региони, чието малобройно население 
затруднява осъществяването на 
прехода към неутралност по 
отношение на климата, като се взема 
предвид изходната позиция на всяка 
държава членка.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии.

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
общините и градовете имат пряк 
достъп до средствата на ФСП, които 
да им се предоставят съгласно 
обективните им нужди.

Изменение 10

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 

(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. За 
западащите сектори, като 
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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 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.

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 квалифицираните 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 посрещнато с 
подкрепа на дейностите, насочени 
към минното наследство.

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

Съвета, Европейския икономически и 

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

Съвета, Европейския икономически и 
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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.

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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията, преквалификацията и 
обучението на засегнатите работници и 
на лицата, търсещи работа, с цел да 
им се помогне да се приспособят към 
новите възможности за заетост и да 
придобият нови квалификации, 
подходящи за екологосъобразната 
икономика, както и предоставянето на 
съдействие на търсещите работа и 
тяхното активно включване в пазара на 
труда. Насърчаването на социалното 
сближаване следва да бъде водещ 
принцип при предоставянето на 
подкрепа по линия на ФСП.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на (12) С цел насърчаване на 
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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 
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, 

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 
Европейския парламент и на Съвета14, и 
до създаването и поддържането на 
значителен брой 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 
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определени като подпомагани региони 
за целите на член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС.

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).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Подкрепата за производствени 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, чрез ФСП следва да бъде 
ограничена до по-слабо развитите 
региони и регионите в преход, както е 
посочено в член 102, параграф 2 от 
Регламент №.../... [РОР].

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
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развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП биха могли да бъдат увеличени 
на доброволна основа с допълнително 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. 
Съответните суми, прехвърлени от 
ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват 
на вида операции, определени в 
териториалните планове за справедлив 
преход.

Изменение 15

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. 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 и по възможност се 
задълбочават  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 
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засегнати сектори.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на целите на Съюза в 
областта на климата за 2030 г. и на 
неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г., по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове, като същевременно 
се запазят и се разширят 
възможностите за заетост в 
засегнатите територии с цел 
избягване на социална изолация. 
Следва да се вземат предвид някои 
утежняващи фактори, като 
например нивата на безработица и 
тенденциите за обезлюдяване. Тези 
територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата, нуждите 
и възможностите на тези територии и 
да се определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Европейския зелен пакт. Единствено 
инвестиции, които са в съответствие с 
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плановете за преход, следва да 
получават финансова подкрепа по ФСП. 
Териториалните планове за справедлив 
преход следва да са част от програмите 
(подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, 
Кохезионния фонд или ФСП, в 
зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага хората, 
икономиката и околната среда на 
териториите, които са изправени пред 
икономическо и социално 
преобразуване в прехода им към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление, както и гарантирането 
на спазването на високи социални и 
екологични стандарти и 
насърчаването на участието на 
работниците. Тъй като тези цели 
могат да бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
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член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 18

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 на неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, като дава 
възможност на регионите, хората, 
предприятията и други 
заинтересовани лица да се справят със 
социалното, свързаното със 
заетостта, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и с междинните 
цели за 2030 г., в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
2. Средствата за ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 
11 270 459 000 EUR по текущи цени, 
като те могат евентуално да бъдат 
увеличени с допълнителни средства, 
предоставени в бюджета на Съюза, 
както и с други средства в съответствие 
с приложимия основен акт.

2. Средствата за ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 25 358 532 
750 евро по цени от 2018 г. 
(„основната сума“) и не са резултат 
от прехвърляне на средства от други 
фондове, обхванати от Регламент 
(ЕС) .../...  [новия РОР]. Основната 
сума може евентуално да бъде 
увеличена с допълнителни средства, 
предоставени в бюджета на Съюза, 
както и с други средства в съответствие 
с приложимия основен акт.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишното разпределение по 
държави членки на сумата, посочена в 
параграф 1, се включва в решението на 
Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, посочена в 
приложение I.

3. По искане на държава членка, 
сумата по параграф 1, алинея 1 от 
настоящия член се предоставя също 
така и за периода 2025 – 2027 г. За 
всеки период съответните годишни 
разбивки по държави членки на сумата, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, се включват в решението на 
Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, посочена в 
приложение I.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
Член 3б

Зелен механизъм за възнаграждение
18% от общата сума, посочена в 
член 3, параграф 2, алинея 1 и член 3а, 
параграф 1, алинея 1, се отпускат в 
зависимост от бързината, с която 
държавите членки намаляват своите 
емисии на парникови газове, 
разпределени в съответствие с 
последния им среден БНД.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3в
Специфични средства за най-

отдалечените региони и островите
1% от общата сума, посочена в 
член 3, параграф 2,  алинея 1 и член 3а, 
параграф 1, алинея 1, са специфични 
средства за островите, а 1% от 
сумата са специфични средства за 
най-отдалечените региони по 
член 349 от ДФЕС, предоставяни на 
съответните държави членки.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 

a) производствени и устойчиви 
инвестиции в микропредприятия и 
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предприятия, водещи до икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

МСП, включително стартиращи 
предприятия и устойчиви 
туристически дружества, водещи до 
създаване на работни места, 
модернизация, икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия и в развитието на 
съществуващи такива, включително 
чрез бизнес инкубатори и 
консултантски услуги, водещи до 
създаването на работни места;

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции в социална 
инфраструктура, водещи до създаване 
на работни мести и диверсификация 
на икономиката;

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности, включително в 
университети и публични 
научноизследователски институции, 
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и насърчаване на трансфера на модерни 
и готови за пазара технологии;

Изменение 28

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;

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в интелигентна и 
устойчива мобилност и в 
екологосъобразна транспортна 
инфраструктура;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията, 
цифровите иновации и цифровата 
свързаност, включително цифрово и 
прецизно земеделие;

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти 
за промяна на предназначението;

е) инвестиции в екологосъобразна 
инфраструктура, както и във 
възстановяването и обеззаразяването на 
обекти, в изоставени промишлени 
терени и в проекти за промяна на 
предназначението, когато не може да 
бъде приложен принципът 
„замърсителят плаща“;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) създаване и развитие на 
социални и публични услуги от общ 
интерес;
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Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) инвестиции в културата, 
образованието и изграждането на 
общности, включително 
оползотворяване на материалното и 
нематериалното минно наследство и 
центровете на общността;

Изменение 35

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 на лицата, търсещи 
работа;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа, подкрепа 
за активен живот на възрастните 
хора и подкрепа за доходите на 
работниците в преход от едно 
работно място към друго;

Изменение 37
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на търсещите 
работа;

й) активно включване на търсещите 
работа, особено на жени, хора с 
увреждания и уязвими групи;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие 
с член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Освен това в по-слабо развитите 
региони и регионите в преход, както е 
посочено в член 102, параграф 2 от 
Регламент № .../... [новия РОР], ФСП 
може да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни от 
МСП, при условие че тези инвестиции 
са били одобрени като част от 
териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква з). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход с цел създаване на нови 
работни места и когато са в 
съответствие със социалните цели за 
създаване на работни места, 
равенство между половете и равно 
заплащане, както и цели, свързани с 
околната среда, и когато улесняват 
прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика, без да 
подкрепят преместването, в 
съответствие с член 60, параграф 1 
от Регламент №../... [новия РОР].

Изменение 39
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и) от настоящия регламент и 
че те отговарят на другите условия, 
предвидени във втората алинея от 
настоящия член. Тези инвестиции са 
допустими за получаване на подкрепа 
само когато са необходими за 
изпълнението на териториалния план за 
справедлив преход.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16, освен в 
случаите, когато затрудненията 
произтичат от процеса на енергиен 
преход или когато са започнали преди 
15 февруари 2020 г. и произтичат от 
кризата с COVID-19;

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
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Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1). Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
транспорта, разпространението, 
съхранението или изгарянето на 
изкопаеми горива, освен ако са 
съвместими с параграф 1а;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които има 
най-малко две широколентови мрежи 
от еквивалентна категория.

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които 
пазарът предоставя равностойни 
решения на клиентите при 
конкурентни условия;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции в предприятия, 
различни от МСП, включващи 
прехвърлянето на работни места и 
производствени процеси от една 
държава членка в друга или в трета 
държава;
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) операции в регион на ниво 2 по 
NUTS, в който през времетраенето на 
програмата е планирано откриване на 
нова мина за каменни, лигнитни 
въглища или битуминозни шисти или 
на находище за добив на торф или 
повторно отваряне на временно 
изведена от експлоатация мина за 
каменни, лигнитни въглища или 
битуминозни шисти или на находище 
за добив на торф.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 5, параграф 1, 
буква г) от настоящия регламент за 
региони, силно зависещи от добива и 
изгарянето на каменни въглища, 
лигнитни въглища, битуминозни 
шисти или торф, Комисията може 
да одобрява планове за справедлив 
преход, които включват инвестиции в 
дейности, свързани с природния газ, 
при условие че тези дейности 
отговарят на условията за опазване 
на околната среда в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕС) №.../2020 
[Таксономия] и отговарят на 
следните кумулативни условия:
a) използват се като преходна 
технология, заместваща каменни 
въглища, лигнитни въглища, торф 
или битуминозни шисти;
б) попадат в границите на 
устойчива наличност или са 
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съвместими с използването на чист 
водород, биогаз и биометан;
в) допринасят за целите на Съюза 
в областта на околната среда във 
връзка със смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него 
чрез ускоряване на пълното 
постепенно изтегляне от употреба на 
каменни въглища, лигнитни въглища, 
торф или битуминозни шисти;
г) водят до значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и на замърсяването на въздуха и 
до повишаване на енергийната 
ефективност;
д) допринасят за справяне с 
енергийната бедност;
е) не възпрепятстват 
развитието на възобновяеми 
енергийни източници в съответните 
територии и са съвместими и в 
полезно взаимодействие с последващо 
използване на възобновяеми енергийни 
източници.
В надлежно обосновани случаи 
Комисията може също така да 
одобри инвестиции в дейности, които 
не отговарят на условията, в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕС) № .../2020 [Таксономия], ако те 
отговарят на всички други условия, 
посочени в първата алинея от 
настоящия параграф, и държавата 
членка е в състояние да обоснове, в 
териториалния справедлив преходен 
план, необходимостта от подкрепа 
на тези дейности и показва 
съгласуваност на тези дейности с 
целите и законодателството на 
Съюза в областта на енергетиката и 
климата, както и с националните си 
планове в областта на енергетиката 
и климата.
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии или 
икономически дейности, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-
силно засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Освен ако обоснове надлежно 
оттеглянето на своето одобрение, 
Комисията одобрява дадена програма, 
когато най-силно засегнатите от процеса 
на преход територии в съответния план 
за справедлив преход са надлежно 
определени и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, с целта за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., с нейните 
междинни мерки до 2030 г. и с 
Европейския стълб на социалните 
права.

Изменение 48



RR\1210220BG.docx 33/374 PE648.609v04-00

BG

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Общият размер на 
средствата от ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към ФСП, е поне един път 
и половина по-голям от размера на 
подкрепата от ФСП за съответния 
приоритет, с изключение на 
средствата, посочени в член 3а, 
параграф 1, но не надхвърля три пъти 
този размер.“;

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки. Тези средства могат да бъдат 
допълвани със средствата, прехвърлени 
на доброволен принцип в съответствие 
с член [21а] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]. Общият размер на средствата от 
ЕФРР и ЕСФ+, които следва да бъдат 
прехвърлени към приоритета на ФСП, 
не надвишава един път и половина 
размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет. Средствата, 
прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, 
запазват първоначалните си цели и се 
включват в равнищата на тематична 
концентрация на ЕФРР и ЕСФ+ .

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ФСП е предназначен за най-
уязвимите общности в рамките на 
всеки регион и следователно 
допустимите проекти, финансирани 
по линия на ФСП, които допринасят 
за постигането на специфичната цел 
в член 2, получават съфинансиране в 
размер до 85% от съответните 
разходи.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията17, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

1. Държавите членки заедно със 
съответните местни и регионални 
органи на съответните територии 
изготвят в съответствие с принципа 
на партньорство, предвиден в член 6 
от Регламент (ЕС) .../... [новия РОР] и 
по целесъобразност с подкрепата на 
ЕИБ и ЕИФ един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент 
(ЕС) 2016/206617 на Комисията, или 
части от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

a) описание на процеса на преход 
на национално равнище към 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата до 2030 г. и към 
неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г., в т.ч. срокове за 
ключовите етапи на прехода, които са в 
съответствие с последната версия на 
националния план в областта на 
енергетиката и климата („НПЕК“);

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1, 
включително показатели като 
равнището на безработица и 
равнището на обезлюдяване;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 

в) оценка на въздействието на 
предизвикателствата, които създава 
преходът за най-силно засегнатите 
територии, включително социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика, 
установяване на потенциалния брой 
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места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

засегнати работни места и загуба на 
работни места, потенциалното 
въздействие върху приходите на 
правителствата, потребностите от 
развитие и целите за развитие, 
свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии и 
предизвикателствата по отношение 
на енергийната бедност;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, демографското, 
икономическото, здравното и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

д) по целесъобразност оценка на 
неговата съгласуваност с други 
национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з



RR\1210220BG.docx 37/374 PE648.609v04-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП 
изчерпателен списък на тези операции 
и предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила очаквания 
брой на създадените работни места, ако 
инвестицията не бъде направена;

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, 
индикативен списък на тези операции 
и предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила очаквания 
брой на създадените работни места, ако 
инвестицията не бъде направена;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] и по 
целесъобразност ЕИБ и ЕИФ.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 
определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни. Целевите стойности не 
се коригират, след като искането за 
изменение на програмата, подадено 
съгласно член [14, параграф 2] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], е 

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 
определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни.
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одобрено от Комисията.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-
малко 65 % от целевата стойност, 
установена за един или повече 
показатели за крайния продукт или за 
резултатите по отношение на 
средствата по ФСП, тя може да 
направи финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.

Въз основа на окончателния доклад за 
качеството на изпълнението на 
програмата Комисията може да направи 
финансови корекции в съответствие с 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Преходни разпоредби

Държавите членки се ползват от 
преходен период до … [една година от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] за 
изготвянето и приемането на 
териториалните планове за 
справедлив преход. Всички държави 
членки са напълно допустими за 
финансиране по настоящия 
регламент през този преходен период, 
който не се взема предвид от 
Комисията при разглеждането на 
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решение за отмяна или загуба на 
финансиране.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 б
Преглед

Най-късно до края на междинния 
преглед на следващата многогодишна 
финансова рамка Комисията прави 
преглед на изпълнението на ФСП и 
оценява дали е целесъобразно да се 
измени обхвата му в съответствие с 
възможните промени в 
Регламент 2020/... [Регламента 
относно таксономията], целите на 
Съюза в областта на климата, 
определени в Регламент (ЕС) 2020/... 
[новия европейски законодателен акт 
в областта на климата], и 
развитието в изпълнението на плана 
за действие за устойчиво 
финансиране. Въз основа на това 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
който по целесъобразност се 
придружава от законодателни 
предложения.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Въведение

В законодателните предложения, уреждащи използването на финансирането по линия 
на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г., една от основните цели, които 
ще бъдат водещи за инвестициите на ЕС, ще бъде „по-зелена, нисковъглеродна Европа 
чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и 
управление на риска“. Това служи за прилагането на Парижкото споразумение. Наред с 
това, 25% от общите разходи по МФР трябва да бъдат за дейности, свързани с климата. 

Европейският зелен пакт засилва още повече ангажимента на ЕС за по-зелено бъдеще, 
като очертава нова политика за растеж за Европа, с амбициозната цел за постигане на 
неутралност по отношение на климата до 2050 г. – цел, одобрена от Европейския съвет 
на 12 декември 2019 г. 

Въпреки това, по пътя към екологична икономика и неутралност по отношение на 
климата, съществуват особени трудности, на които следва да се обърне спешно 
внимание. Има например голям брой региони, които все още зависят от изкопаеми 
горива или промишлени процеси, които са свързани с отделяне на големи количества 
парникови газове. Преминаването на тези региони към неутрална по отношение на 
климата икономика е следователно огромно предизвикателство. Икономическите 
дейности с високи нива на интензивност на емисиите на парникови газове или въз 
основа на производството и използването на изкопаеми горива като каменни и 
лигнитни въглища, неизбежно ще трябва да намалеят както по отношение на 
икономическите резултати, така и на равнището на заетост. Други сектори с високи 
нива на емисии на парникови газове ще трябва да изоставят процесите с интензивно 
отделяне на въглерод: те ще трябва да се преобразуват. Освен това редица работни 
места, които зависят непряко от горепосочените дейности, сега ще трябва също така да 
се преобразуват или биха могли да престанат да съществуват. Всички тези промени ще 
имат пряко въздействие върху живота на хората и неизбежно ще създадат широк кръг 
от социални предизвикателства.

Поради това докладчикът силно приветства факта, че с представянето на отделен нов 
проект за регламент за създаването на Фонд за справедлив преход в периода на 
финансиране след 2020 г. Комисията обърна внимание на тези социални, икономически 
и екологични предизвикателства и посочи значението на общия отговор на ЕС на 
необходимостта от справедлив преход. 

Според докладчика това предложение, което представлява първото законодателно 
предложение за изпълнение на приоритетите, определени в Европейския зелен пакт, и е 
част от Плана за инвестиции за устойчива Европа, все още се нуждае от някои 
изменения, допълнения и корекции. Докладчикът е особено загрижен относно 
социално-икономическото въздействие на процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика и изразява твърдото си убеждение, че ЕС трябва да 
постигне преход, без да се оставят различия между регионите, и без да се оставят 
никакви граждани.
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Б. Структура на Механизма за справедлив преход

Докладчикът приветства тристълбовата структура на Механизма за справедлив преход, 
състояща се от Фонда за справедлив преход, специалната схема в рамките на InvestEU 
и механизма за заеми в публичния сектор с групата на ЕИБ. Фондът за справедлив 
преход ще се използва предимно за предоставяне на безвъзмездни средства, като в него 
акцент ще бъде поставен върху икономическата диверсификация и преквалификацията 
и активното приобщаване на работниците и лицата, търсещи работа, докато другите два 
стълба ще привлекат частни инвестиции и съответно публично финансиране. 

Докладчикът изтъква също така факта, че Фондът за справедлив преход се изпълнява 
при споделено управление, в тясно сътрудничество с националните, регионалните и 
местните органи и заинтересованите лица, тъй като това гарантира поемането на 
отговорност за стратегията за преход. Спазването на принципа на партньорство също е 
от ключово значение, тъй като по този начин се гарантира, че се провеждат 
консултации с икономическите и социалните партньори относно въпросите, свързани с 
планирането и изпълнението.

В. Обхват на подкрепата

Докладчикът приветства факта, че предложеният ФСП ще подпомага дейности в 
областта на икономическата диверсификация, преквалификацията на работниците и 
възстановяването на околната среда. Това е широк спектър от дейности, който включва 
инвестиции в: МСП, научните изследвания и иновациите, технологиите и 
инфраструктурите, които са свързани с енергетиката, цифровизацията, обновяването, 
кръговата икономика, повишаването на квалификацията и преквалификацията на 
работниците, както и помощта и приобщаването на търсещите работа лица. Списъкът 
на дейностите обаче следва да има още по-широк обхват, за да се даде възможност на 
регионите, хората, предприятията и другите заинтересовани лица ефективно да се 
справят със социалните, свързаните със заетостта, икономическите и екологичните 
последици от прехода към неутрална по отношение на климата икономика. 

Докладчикът би желал да изключи от финансирането по ФСП инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, когато работните места и производствените процеси се 
прехвърлят от една държава членка в друга или към трета държава. Освен това 
докладчикът се съгласява да изключи от финансирането инвестициите, свързани с 
изкопаемите горива, но счита, че инвестициите в дейности, свързани с природния газ 
по-специално, следва да бъдат допустими за финансиране при определени строги 
условия.

Г. Бюджет

Докладчикът приветства факта, че предложеният ФСП ще насърчава енергийния 
преход като такъв и ще подкрепя много по-широк кръг от дейности в три широки 
категории: социална подкрепа, икономическо съживяване и възстановяване на земята. 
Докладчикът също така приветства измененото предложение на Комисията, в което се 
предлагат значително по-голям бюджет и допълнителни ресурси от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване. Въпреки това, тъй като амбициозните цели на 
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политиката на ЕС могат да бъдат постигнати единствено чрез амбициозен бюджет, са 
необходими още повече ресурси и те не следва да застрашават финансирането на 
другите фондове за сближаване. Освен това ресурсите от ФСП могат да бъдат 
допълвани от трансфери от ЕФРР и ЕСФ+ на доброволни начала.

Освен това докладчикът счита, че допълнителните усилия, положени от държавите 
членки, които водят до намаляване на емисиите отвъд целта, следва да бъдат 
възнаградени. Ето защо докладчикът подкрепя въвеждането на стимули, като например 
„Зеления механизъм за възнаграждение“, които възнаграждават с допълнителни 
средства онези държави членки, които намаляват своите емисии на парникови газове 
по-бързо.  Според докладчика следва да се обърне специално внимание също на 
островите и на най-отдалечените региони, като се гарантира специално предоставяне на 
средства в тяхна полза. 

Д. Заключение

Този доклад е резултат от интензивни обсъждания и компромиси. По-специално 
докладчикът би желал да благодари на докладчиците в сянка от другите политически 
групи, както и на докладчиците по становище от петте асоциирани комисии и на две 
други комисии за становище. Сега докладчикът очаква интензивни 
междуинституционални преговори след лятната ваканция.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище (*): Зигфрид Мурешан 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът напълно подкрепя Фонда за справедлив преход в съответствие с 
резолюцията на Парламента от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси.1

В тази резолюция Парламентът „призовава Комисията да гарантира, че следващата МФР 
изцяло спазва Парижкото споразумение, и подчертава неотложната необходимост от 
още един качествен скок в политическите и финансовите усилия за постигане на 
неговите цели, както и от справедлив преход към икономика, неутрална по отношение 
на въглеродните емисии, въз основа на най-високите критерии за социална 
справедливост, така че никой да не изостава“. 

Докладчикът счита, че е необходимо Фондът за справедлив преход (ФСП) да бъде 
подсилен чрез увеличаване на разпределените за него финансови средства, за да може 
той да постигне амбициозните си цели. Достъп до финансирането от ФСП следва да 
има независимо от другите структурни и инвестиционни фондове на ЕС. Поради това 
докладчикът счита, че макар да е необходимо да се гарантира най-висока степен на 
взаимно допълване между фондовете на ЕС, достъпът до ФСП не следва да зависи от 
„съчетаването“ с другите кохезионни фондове поради следните причини:

1. ФСП е допълнителен инструмент спрямо другите инструменти, въведени в 
рамките на политиката на сближаване на ЕС. Той ще има основна роля за 
преодоляването на едно от най-големите предизвикателства по пътя към 
неутралност по отношение на климата. Поради това, в съответствие с 
политическата значимост на този фонд, начинът, по който той функционира и по 

1 Резолюция на Парламента от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 
2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите 
(2019/2833(RSP)).
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който се разпределят средствата, следва да бъде възможно най-независим от 
другите финансови инструменти, като същевременно се запази взаимното 
допълване с тях.

2. Искането предоставянето на средства от ФСП да бъде съчетано със съответните 
структурни фондове възпрепятства използването на въпросните фондове. 
Държавите членки следва сами да решават как да разпределят своя национален 
финансов пакет въз основа на своите икономически, социални и териториални 
характеристики, с условието средствата да се разпределят в съответствие с 
правната уредба на ЕС. С изискването средствата, разпределяни по линия на 
ФСП, да бъдат съчетани с финансирането по линия на политиката на 
сближаване на държавите членки ще бъде наложено допълнително условие, като 
по този начин ще се създаде допълнителна тежест.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение за ограничаване на 
увеличаването на температурата до 
под 1,5°C в световен мащаб, за 
постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие чрез концентриране 
на финансирането от Съюза върху 
„зелените“ цели, както и за 
Европейския стълб на социалните 
права. Настоящият регламент е в 
изпълнение на един от приоритетите, 
определени в съобщението относно 
Европейския зелен пакт („Европейският 
зелен пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
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социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде приобщаващ и социално 
приемлив за всички, да спомага за 
намаляване на неравенствата и да 
зачита принципа „никой да не бъде 
изоставен“. Поради това както Съюзът, 
така и държавите членки, а също и 
различните регионални и местни 
участници, следва да вземат предвид 
неговите свързани с околната среда, с 
трудовия пазар, социални и 
икономически последици от самото 
начало и да използват всички възможни 
инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици и за 
увеличаване на положителните 
въздействия, като създаването на 
нови, достойни и устойчиви работни 
места или подобряването на 
качеството на въздуха. Бюджетът на 
Съюза има важна роля в това 
отношение.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. следва да бъдат 
допълнени с Механизъм за справедлив 
преход. Той следва да допринесе за 
преодоляване на социалните и 
икономическите последици от прехода 
към неутралност на Съюза по 
отношение на климата чрез обединяване 
на разходите от бюджета на Съюза за 
постигане на целите в областта на 
климата и социалните цели на 
регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, чрез 
мобилизирането на най-малко 
един трилион евро от бюджета на 
Съюза и от свързаните инструменти 
за подпомагането на устойчиви 
инвестиции през следващото 
десетилетие Механизмът за 
справедлив преход следва да подкрепи 
по-конкретно работниците, 
служителите и гражданите в 
регионите, които са засегнати от 
прехода, като същевременно допълни 
действията за екологичен преход на 
съответните програми в рамките на 
МФР за периода 2021 – 2027 г. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици, и по-конкретно за 
засегнатите в процеса работници, 
към неутралност на Съюза по 
отношение на климата до 2050 г. чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е не само да 
се смекчат и компенсират 
неблагоприятните последици от 
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най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на 
прехода чрез финансиране на 
диверсификацията и модернизирането 
на местната икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

климатичния преход, но и да се създаде 
и увеличи бъдещото положително 
въздействие чрез подкрепа за най-
засегнатите територии, както и за 
техните жители, и по-конкретно 
засегнатите работници, и да се 
спомогне за постигането на 
справедлив преход към неутралност 
по отношение на климата до 2050 г.. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
улесняването и ускоряването на 
въздействието на прехода чрез 
финансиране на диверсификацията, 
препозиционирането и 
модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта и жизнените стандарти. 
Това е отразено в специфичната цел на 
ФСП, която е установена на същото 
равнище и е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР]. 
Подкрепа следва да се предоставя и на 
територии, където настъпват 
значителни структурни промени след 
постепенното прекратяване на 
минните дейности.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Прилагането на подкрепа и 
финансиране от Съюза чрез ФСП 
следва да гарантира, че всички 
допустими проекти във всяка 
държава членка са в съответствие с 
отговорността на Съюза за 
постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.
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Изменение 6

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, политиката на сближаване и 
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 на 
доброволна основа от ЕФРР и ЕСФ+ 
средства могат да допринесат 
допълнително за постигането на тази 
цел и за улесняването на екологичния 
преход, като същевременно изцяло 
допринасят за създаването на нови 
висококачествени работни места, 
приобщаващ устойчив растеж и 
регионално развитие.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С оглед на пандемията от 
COVID-19 и с цел да се изтъкне 
ангажиментът на Съюза за 
постигане на икономическо 
възстановяване, съобразено с 
принципите на устойчивото 
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развитие, е необходимо следващата 
МФР и планът за възстановяване за 
Европа да доведат до увеличаване на 
сумата, разпределена за ФСП. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Средствата на ФСП следва да 
са съизмерими с амбициозната му цел. 
За да се смекчат последиците от 
прехода към неутралност по 
отношение на климата, ФСП следва 
да разполага със специално 
предоставени финансови средства, 
независимо от финансирането, 
отпускано чрез другите структурни и 
инвестиционни фондове на ЕС. 
Достъпът до ФСП не следва да зависи 
от прехвърлянето на средства от 
други фондове на ЕС. Чрез 
независимия достъп ФСП ще може да 
функционира адекватно, да постигне 
очакваните резултати и да осигури 
предвидимост за бенефициерите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Сами по себе си средствата от 
ФСП няма да са достатъчни, за да се 
посрещнат всички 
предизвикателства, свързани с 
прехода към неутралност по 
отношение на климата. По тази 
причина средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства. Доброволните 
вноски от ЕФРР и ЕСФ+ в полза на 
ФСП не засягат другите цели на 
политиката на сближаване и 
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финансирането, предвидено за други 
цели по линия на ЕФРР и ЕСФ+. 
Прехвърлените вноски не следва да 
превишават 20% от средствата, 
разпределени първоначално за дадена 
държава членка за ЕФРР и ЕСФ+.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Финансовият пакет е 
основната референтна сума за 
Европейския парламент и за Съвета в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура в съответствие с член [17] 
от Междуинституционалното 
споразумение [между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово 
управление]+ и може да бъде увеличен 
с решение на бюджетния орган. Освен 
това финансовият пакет за ФСП 
може да бъде увеличаван чрез 
допълнителни вноски от държавите 
членки и чрез други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт и представлява външни целеви 
приходи в допълнение към случаите, 
изброени в член 21, параграф 2, 
буква а) от Финансовия регламент.
_____________
+ Препратката се актуализира в 
съответствие с 
междуинституционалното 
споразумение, приложимо за периода 
2021 – 2027 г.

Изменение 11

Предложение за регламент
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Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива и в 
по-малка степен – на промишлени 
дейности с висок интензитет на 
емисиите на парникови газове, които 
трябва постепенно ще бъдат закрити 
или да се адаптират поради прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
които не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща всички държави 
членки, но разпределението на неговите 
финансови средства следва да 
подпомага държавите членки, които се 
нуждаят от тях, въз основа на 
техния финансов капацитет, за да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата. Особено 
внимание следва да се обърне на 
островните или слабо населените и 
отдалечени райони, където преходът 
в енергийния сектор към неутралност 
по отношение на климата 
представлява по-голямо 
предизвикателство.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) По отношение на настоящия 
регламент се прилагат 
хоризонталните финансови правила, 
приети от Европейския парламент и 
от Съвета на основание член 322 от 
Договора за функционирането на 
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Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила 
са установени във Финансовия 
регламент и определят по-специално 
процедурата за изготвяне и изпълнение 
на бюджета чрез безвъзмездни 
средства, обществени поръчки, награди, 
непряко изпълнение и предвиждат 
проверки на отговорността на 
финансовите участници. Правилата, 
приети на основание член 322 от 
ДФЕС, се отнасят също за защитата 
на бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, тъй като 
спазването на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране 
от ЕС.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В съответствие с Регламент 
(ЕС) .../... [Европейски инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
разпределените в него финансови 
средства следва да се предприемат 
мерки за възстановяване и 
издръжливост по линия на ФСП, за да 
се преодолее безпрецедентното 
въздействие на кризата, предизвикана 
от COVID-19. Тези допълнителни 
ресурси следва да се използват по начин, 
който да гарантира спазване на 
сроковете, предвидени в Регламент (ЕС) 
.../... [Европейски инструмент за 
възстановяване].

Изменение 14

Предложение за регламент
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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 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13, 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 

(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, като същевременно се 
опазва, съхранява и подобрява 
природният капитал на Съюза и се 
повишават здравето и 
благосъстоянието по отношение на 
свързаните с околната среда рискове 
и въздействия. 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 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13, като 
същевременно се запазва и увеличава 
заетостта и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. 
Подкрепата следва да е на 
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отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

разположение и за косвени сектори и 
работни места, които зависят от 
веригите за създаване на стойност на 
изкопаемите горива и от 
промишлените процеси с висок 
интензитет на емисиите на 
парникови газове, например за 
преквалификация на работниците. 
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 и допринасят за 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика.

_________________ _________________
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.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) ФСП следва да се използва също 
така в подкрепа на инвестициите в 
социални, образователни, здравни и 
културни проекти, при условие че се 
създават нови работни места, по-
специално в регионите, които 
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зависят от икономика с високи 
въглеродни емисии и които са 
засегнати от структурния преход 
към нисковъглеродна икономика с 
ефективно използване на ресурсите. 
Подобни инвестиции ще помогнат да 
се гарантира, че хората, живеещи в 
региони, които подлежат на преход, 
имат достъп до висококачествени 
обществени услуги и услуги от общ 
интерес, с цел да се подкрепи 
социално справедлив преход, при 
който никой да не бъде изоставен.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, включително 
тези, които са засегнати от 
енергийна бедност, и тези, които са 
считани за най-уязвими, съгласно 
определението в Регламент (ЕС) .../... 
[ЕСФ+] ФСП следва също така да 
обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост и да се 
постигне баланс между половете във 
всички сектори, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда. 
Създаването на нетно въздействие 
върху заетостта с нови 
висококачествени работни места 
следва да бъде обща цел на 
климатичния преход, на механизма за 
справедлив преход и на ФСП.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Приобщаващите политики и 
стратегии са необходими, за да се 
избегне задълбочаване на 
неравенствата в процеса на 
справедлив преход. Насърчаването на 
социалното сближаване следва да 
бъде водещ принцип за подкрепата по 
линия на ФСП, като се насърчават 
равенството между половете, 
подобрени условия за мигрантите и 
бежанците, младите и по-
възрастните работници и 
нискоквалифицираните работници и 
като се гарантира, че никой не е 
изоставен.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от ФСП, допринася за 
зачитането и насърчаването на 
равенството между мъжете и 
жените в съответствие с член 8 от 
ДФЕС. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на (12) С цел насърчаване на 
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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 
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 

икономическата диверсификация и 
препозиционирането 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 
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 и следва да бъде 
устойчива и в съответствие с 
принципа за поставяне на 
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, и по-
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като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС.

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 
всички категории, изброени в член 107, 
параграф 3 от ДФЕС. 
Производствените инвестиции за 
предприятията не следва да 
нарушават конкуренцията между 
предприятията.

_________________ _________________
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).

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Правилата на ЕС за 
държавната помощ трябва да бъдат 
гъвкави, за да се гарантира, че 
регионите в преход могат да 
привлекат частни инвестиции. 
Поради това при изготвянето на нови 
насоки Комисията следва да вземе 
предвид и проблемите, свързани със 
структурните промени в 
съответните региони, като 
същевременно осигури лоялна 
конкуренция на вътрешния пазар. 
Правилата за държавна помощ следва 
да дават възможност на всички 
региони, получаващи помощ чрез 
ФСП, да се справят ефективно и на 
ранен етап със заплахата от загуба 
на работни места. Следва да се 
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осигури необходимата гъвкавост в 
съответствие с приложимите 
правила, независимо от статута на 
подпомаганите региони.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна 
програма за ФСП или програмирането 
на средства по ФСП в един или повече 
приоритети в рамките на програма, 
подпомагана от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В 
съответствие с член 21а от Регламент 
(ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП 
следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, 
прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва 
да съответстват на вида операции, 
определени в териториалните 
планове за справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост и съгласуваност при 
програмирането на средствата по ФСП в 
рамките на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
местните и регионалните органи и 
социалните партньори, следва да 
програмират средства по ФСП в един 
или повече приоритети в рамките на 
програма, подпомагана от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В 
съответствие с член 21а от Регламент 
(ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП 
могат да бъдат увеличени на 
доброволна основа с допълнително 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+, когато 
допълнителното финансиране е 
обосновано и не засяга постигането 
на целите, за които са разпределени 
ЕФРР и ЕСФ+. Алтернативно може 
да се подготви самостоятелна 
програма за ФСП, когато обективни 
обстоятелства оправдават подобен 
начин на действие.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a)  Сумите, прехвърлени 
съответно от ЕФРР и ЕСФ+, следва 
да съответстват на вида операции, 
определени в териториалните 
планове за справедлив преход. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Усвояването на средствата на 
ФСП трябва да сведе до минимум 
административната тежест и 
разходите за бенефициерите на фонда 
и за всички участници в 
съответствие с мерките за 
опростяване, въведени с Регламент 
(ЕС) .../... [новия РОР].

Изменение 24

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 

(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 
изготвят в тясно сътрудничество с 
всички заинтересовани страни 
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. За тази цел 
Комисията следва да създаде 
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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.

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. Освен това териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
съответстват на съответните 
териториални стратегии, посочени в 
член [23] от Регламент (ЕС) 
.../...[новия РОР], включително 
стратегиите за интелигентна 
специализация (S3), НПЕК и 
Европейския стълб на социалните 
права, с цел оформяне и изпълнение на 
ФСП, като включват стратегическа 
координация на местните, 
регионалните и националните усилия 
и на усилията на равнището на Съюза 
за диверсификация на регионалните 
икономики, като същевременно се 
гарантира справедлив и честен 
преход.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Всички държави членки следва 
да подкрепят целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., за да може 
екологичният преход да бъде успешен. 
Държавите членки, които не са се 
ангажирали да изпълнят тази цел, 
следва да получат само частичен 
достъп до разпределените за тях 
средства от ФСП. В такъв случай 
следва да се даде предпочитание на 
регионите в държавите членки, 
които са се ангажирали да изпълнят 
тази цел.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В 
плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата и 
нуждите на тези територии и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Зеления пакт. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, за увеличаване 
на заетостта и за предотвратяване 
на влошаването на състоянието на 
околната среда, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и могат 
да бъдат част от или да отговарят на 
по-големи единици, като региони от 
ниво 3 по NUTS. В плановете следва да 
се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
В плановете следва да се описват 
подробно полезното взаимодействие и 
взаимното допълване с други програми 
на Съюза и стълбовете на механизма 
за справедлив преход, и по 
целесъобразност, Модернизационния 
фонд, за да се удовлетворят 
установените потребности от 
развитие. Единствено инвестиции, 
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които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, по 
целесъобразност, или ФСП, в 
зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията. Комисията 
следва да предоставя техническа 
помощ, ако това бъде поискано от 
държавите членки, в случай че те не 
разполагат с необходимия 
административен капацитет или са 
изправени пред трудности при 
изготвянето на териториалните 
планове за справедлив преход.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Предвид огромните усилия, 
които МСП трябва да положат, за да 
се справят с последиците от кризата, 
предизвикана от COVID-19, 
местните, регионалните и 
националните органи, 
предприятията и другите субекти, 
които кандидатстват за 
финансиране по линия на ФСП, следва 
да бъдат подкрепени чрез ясен, 
разбираем и лесен за управление 
процес на кандидатстване и 
докладване, който да създава условия 
за предоставянето на целенасочена 
подкрепа.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

(16) С цел да се осигури постигане на 
планираните резултати от 
използването на средства по ФСП, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност Комисията следва 
да може да прилага финансови корекции 
в случай на сериозно изоставане в 
постигането на целевите стойности, 
заложени за специфичната цел на ФСП.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия, за да 
определя годишното разпределение на 
наличните средства по държави членки 
в съответствие с приложение I.

(18) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
делегирани правомощия, за да определя 
годишното разпределение на наличните 
средства по държави членки в 
съответствие с приложение I. .

Изменение 30

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 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически и географски 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г.

Изменение 31
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“. 
Инвестициите следва да са насочени 
към намаляване на загубата на 
работни места в резултат на прехода 
чрез подпомагане на 
преструктурирането и на 
създаването на нови работни места.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, 
предоставени в бюджета на Съюза, 
както и с други средства в съответствие 
с приложимия основен акт.

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 
25 000 000 000 евро по цени от 2018 г. 
Финансовият пакет за ФСП може да 
бъде допълнително увеличен чрез 
доброволни вноски от държавите 
членки, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт, представляващи външни целеви 
приходи в допълнение към случаите, 
изброени в член 21, параграф 2, 
буква а) от Финансовия регламент.

Изменение 33

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 2– алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Комисията 0,35 % от 
сумата, посочена в първа алинея, се 
разпределя за техническа помощ.

По инициатива на Комисията най-
малко 0,35 % от сумата, посочена в 
първа алинея, се разпределя за 
техническа помощ с възможност този 
дял да бъде увеличен по искане на 
държава членка въз основа на 
спецификата на териториалния план 
за справедлив преход.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определя 
годишното разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 10, с които се 
допълва настоящият регламент, 
като приема решение, с което се 
определя годишното разпределение на 
средствата, включително всички 
допълнителни средства, посочени в 
параграф 2, по държави членки в 
съответствие с методиката, определена в 
приложение I. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3– алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки, които все още 
не са поели ангажимент във връзка с 
целта на Съюза за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., 
достъпът до ФСП се ограничава до 
една трета от разпределените за тях 
средства („незамразена част“), а 
останалите две трети („замразена 
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част“) се предоставят при 
приемането на такъв ангажимент. В 
този случай регионите, които поемат 
ангажимент да изпълнят тази цел, 
имат приоритетен достъп до 
замразената част от разпределените 
за съответната държава средства.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

заличава се

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3а – параграф 1– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент (ЕС) .../... [Европейски 
инструмент за възстановяване], се 
изпълняват в рамките на ФСП със 
сума в размер на 30 000 000 000 EUR по 
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цени от 2018 г. от сумата, посочена в 
член 3, параграф 2, буква а), 
подточка vi) от същия регламент, при 
спазване на член 4, параграфи 3, 4 и 8 
от него.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3а – параграф 1– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази сума се счита за „други 
средства“ по смисъла на член 3, 
параграф 2 и представлява външни 
целеви приходи в съответствие с 
член 21, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета 
1a. 
Те се предоставят за поемане на 
бюджетни задължения по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за годините 2021 – 2024 в 
допълнение към глобалните средства, 
посочени в член 3, както следва:
– 2021 г.: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022 г.: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023 г.: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024 г.: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., 
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стр. 1 – 222).

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3а – параграф 1– алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това от средствата, посочени в 
първа алинея, се предоставят 
15 295 823 EUR по цени от 2018 г. за 
административни разходи.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По инициатива на Комисията 
най-малко 0,35 % от сумата, посочена 
в първа алинея, се разпределя за 
техническа помощ с възможност 
този дял да бъде увеличен по искане 
на държава членка въз основа на 
спецификата на териториалния план 
за справедлив преход.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишното разпределение по 
държави членки на сумата, посочена в 
параграф 1, се включва в решението 
на Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, 
посочена в приложение I.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 3а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член 14, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
правилата относно отмяната на 
бюджетни кредити, предвидени в 
[дял VII, глава IV] от Регламент (ЕС) 
.../... [новия РОР], се прилагат по 
отношение на бюджетните 
задължения въз основа на средствата, 
посочени в параграф 1. Чрез дерогация 
от член 12, параграф 4, буква в) от 
Финансовия регламент тези средства 
не може да бъдат използвани за 
следваща програма или действие.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7. Средствата по ФСП са 
допълнителни и не заменят 
дейности, подкрепяни по ЕФРР, 
ЕСФ+ или други програми на Съюза.

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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a) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

a) производствени и устойчиви 
инвестиции, особено в МСП и 
стартиращи предприятия, водещи до 
създаването на достойни и устойчиви 
работни места и до икономическа 
диверсификация и преструктуриране;

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, диверсификацията 
на вече съществуващи дружества или 
в алтернативни устойчиви 
икономически дейности, включително 
чрез бизнес инкубатори и 
консултантски услуги;

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности, включително 
научноизследователски институции и 
университети и насърчаване на 
трансфера и внедряването на модерни 
технологии;

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инвестиции за насърчаване на 
транспортните системи, които 
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подобряват градската мобилност и 
повишават нейната устойчивост, 
включително чрез използването на 
интелигентни технологични 
решения;

Изменение 49

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, особено ако 
мерките в областта на търсенето са 
недостатъчни, във внедряването на 
технологии и инфраструктури за чиста и 
устойчива енергия на достъпна цена, в 
намаляването на зависимостта от 
въглеродно интензивна енергия и на 
енергийната бедност, в намаляването 
на емисиите на парникови газове, в т.ч. 
инвестиции в устойчив транспорт и 
инфраструктура, inter alia 
насърчавайки електрификацията и 
използването на биогорива, и 
инвестиции в целенасочени мерки за 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми енергийни източници;

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, включително 
инвестиции в централно отопление;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2– алинея 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, включително 
високоскоростни мрежи като 
оптични кабели за отделните 
домакинства в островни, отдалечени, 
селски и слабо населени региони; 

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като 
същевременно се гарантира спазване 
на принципа „замърсителят плаща“;

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) инвестиции в социална 
инфраструктура и в развитието на 
социални услуги от общ интерес;

Изменение 54

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 и 
преквалификация на работниците и 
търсещите работа, особено на тези 
със слабо използвано или ниско 
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образователно равнище;

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

и) активни политики по 
отношение на пазара на труда и 
уменията, насочени към ориентирани 
към бъдещето сектори и заетост, 
както и съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на търсещите 
работа;

й) активно включване на търсещите 
работа, като се обезпечават равен 
достъп и равенство между половете;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие 
с член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 

Освен това за всички категории, 
изброени в член 107, параграф 3 от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.
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за справедлив преход.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16, освен 
предприятията, които могат да 
получат подкрепа за екологосъобразни 
инвестиции, нови технологии и 
инфраструктура, които могат да 
допринесат за намаляване на 
емисиите на газове, за енергийна 
ефективност или за производство на 
енергия от възобновяеми източници;

_____________________ _______________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които има 
най-малко две широколентови мрежи от 
еквивалентна категория.

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които има 
най-малко две широколентови мрежи от 
еквивалентна категория. Изключението 
не се прилага за островни, отдалечени 
и слабо населени региони, за които е 
необходима нова индивидуална 
високоскоростна инфраструктура, за 
да се достигне до отделните 
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домакинства.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на един или повече 
приоритети в рамките на дадена 
програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+) или 
Кохезионния фонд, или една или 
повече конкретни програми, когато 
обективни обстоятелства 
оправдават подобен подход.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1– алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмирането на средствата по 
ФСП се извършва в съответствие с 
член [6] от Регламент (ЕС).../... [новия 
РОР] и гарантира прякото участие на 
органите на целевите територии на 
ниво NUTS2 или NUTS3, а именно чрез 
разпределяне на средства чрез 
регионални програми, когато такива 
програми съществуват, или чрез 
използване на интегрирани 
териториални инструменти съгласно 
членове [22 – 28] от Регламент (ЕС) 
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.../... [новия РОР].

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, както и със 
съществуващите относими 
регионални и местни стратегии.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, е 
поне един път и половина по-голям от 
размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет, но не 
надхвърля три пъти този размер.

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП може да включва(т) средствата 
по ФСП, съставени от всички или част 
от средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени 
доброволно в съответствие с член [21а] 
от Регламент (ЕО) [новия РОР]. 
Общият размер на средствата на ЕФРР 
и ЕСФ+, доброволно прехвърлени към 
приоритета на ФСП, не застрашава 
адекватното финансиране на 
приоритетите на ЕФРР и ЕСФ+. 
Прехвърлените вноски не надхвърлят 
20% от първоначално разпределените 
средства за ЕФРР и ЕСФ+ за 
съответната държава членка и не 
надхвърлят 60% от размера на 
подкрепата от приоритета на ФСП.
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Изменение 64

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията17, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

1. Държавите членки, в пълно 
съответствие с принципа на 
партньорство и заедно с всички 
съответни органи и социални 
партньори, по-конкретно на местно и 
регионално равнище, от съответните 
територии, изготвят, в съответствие с 
член [6] от Регламент (ЕС).../... [новия 
РОР], един или повече териториални 
планове за справедлив преход, 
който/които обхваща(т) една или повече 
засегнати територии, които може да 
бъдат част от целевите нива или да 
съответстват на по-високи нива, 
например отговарящи на ниво 3 от 
общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията17, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на 
икономическите, свързаните с пазара 
на труда и социалните въздействия, 
произтичащи от прехода, по-специално 
по отношение на очакваната загуба на 
работни места в добива и използването 
на изкопаеми горива и преобразуването 
на производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове. Трябва да се използват 
обективни и прозрачни критерии за 
определяне на целевите области и 
разпределяне на финансирането 
между тях. По искане на държава 
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членка Комисията предоставя 
техническа помощ за разработването 
на териториалните планове за 
справедлив преход.

_________________ _________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие и 
съпътстващите ползи, по-конкретно 
по отношение на здравето и 
благоденствието, на прехода към 
изцяло основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата икономика, 
установяване на потенциалния брой 
засегнати работни места и загуба на 
работни места, както и потенциала за 
създаване на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 –буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалните, икономическите и 
екологичните предизвикателства и 
възможности във връзка с прехода към 
изцяло основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна, кръгова и 
неутрална по отношение на климата 
икономика с подробен списък на 
планираните дейности;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход за даване на отговор 
на установените потребности от 
развитие.

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход, и по 
целесъобразност Модернизационния 
фонд, за даване на отговор на 
установените потребности от развитие 
на територията от плана.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат всички 
съответни партньори съгласно член [6] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] и 
съответните заинтересовани страни 
на географско равнище от 
засегнатите територии, посочени в 
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параграф 1 на настоящия член, в 
рамките на подход „отдолу нагоре“.

Изменение 69

Предложение за регламент
 Член 7 – параграф 4– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК и европейския 
стълб на социалните права.

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, като е 
препоръчително да определят 
рамката на приоритетите и 
процесите на изпълнение, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права 
и съществуващите регионални и 
местни стратегии.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 8, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 3. Делегирането на правомощия, 
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посочено в член 8, параграф 4, 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. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

посочено в член 3, параграф 3 и член 8, 
параграф 4, 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. 
Оттеглянето поражда действие в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 4, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и Съвета 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 3 и член 8, параграф 4, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
същия акт на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок може да се удължи с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 73

Предложение за регламент
Анекс I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
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надвишаваща 2 милиарда евро. Сумите, 
които надвишават 2 милиарда евро на 
държава членка, се преразпределят 
пропорционално към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 
съответно се преизчисляват;

надвишаваща 20% от общата 
разпределена сума от ФСП. Сумите, 
които надвишават 20-процентния праг, 
се преразпределят пропорционално към 
средствата, разпределени за всички 
други държави членки. Дяловете на 
държавите членки съответно се 
преизчисляват;

Изменение 74

Предложение за регламент
Анекс I – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) две трети от средствата, 
разпределени за държавите членки, са 
обвързани с условието те да 
подкрепят и да поемат ангажимент 
във връзка с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. Сумата се поставя 
в резерв, докато съответната 
държава членка приеме този 
ангажимент. В такъв случай 
регионите на държавата членки, 
които подкрепят и поемат 
ангажимент да изпълнят целта на 
Съюза за неутралност по отношение 
на климата до 2050 г., получават 
приоритетен достъп до финансовите 
средства.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище: Хенрике Хан

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение, а именно ограничаване 
на глобалното затопляне до 1,5 °C над 
прединдустриалните равнища, и на 
Eвропейския стълб на социалните 
права, както и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху екологични и социални 
цели. Настоящият регламент е в 
изпълнение на един от приоритетите, 
определени в съобщението относно 
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финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

Европейския зелен пакт („Европейският 
зелен пакт“)11 и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите 
предизвикателства и на 
предизвикателствата, свързани със 
социалната енергийна устойчивост, 
енергийната сигурност и 
финансовата достъпност на 
енергията, а също и с регионалните 
предизвикателства и възможности 
във връзка с прехода най-късно до 2050 
г. към устойчива, изцяло кръгова 
икономика, която е неутрална по 
отношение на климата и устойчива на 
изменението на климата и използва 
ресурсите ефективно, която не води до 
нетни емисии на парникови газове, 
нито до неблагоприятно въздействие 
върху човешкото здраве и околната 
среда, свързани, наред с другото, с 
влошаването на биологичното 
разнообразие и екосистемите, 
прекомерното използване на ресурси и 
замърсяването на въздуха, 
химическото замърсяване и 
отпадъците. 

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 

(2) Преходът най-късно до 2050 г. 
към устойчива, изцяло кръгова 
икономика, която е неутрална по 
отношение на климата и устойчива на 
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На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти 
— или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

изменението на климата и използва 
ресурсите ефективно представлява една 
от най-важните цели на политиката на 
Съюза и ще изисква значителни нови 
инвестиции, особено в нови и 
иновативни технологии. На 
12 декември 2019 г. Европейският съвет 
одобри новия Зелен пакт и целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюз в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение. На 17 април 2020 г. 
Европейският парламент подчерта, 
че целта за неутралност по 
отношение на климата следва да 
служи за основа на политическите 
мерки за борба с пандемията от 
COVID-19 и последиците от нея, 
както и че стратегията за Зеления 
пакт следва да бъде в основата на 
възстановяването и реконструкцията 
на европейската икономика. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които понастоящем 
разчитат на изкопаеми горива, на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове или на 
производството на продукти, 
несъвместими с целите за 
неутралност по отношение на 
климата. Подобна ситуация не само 
може да застраши прехода в Съюза по 
отношение на действията в областта на 
климата, но и да доведе до нарастване 
на различията между регионите, което е 
в ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване. На държавите членки 
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следва да се предоставят 
необходимите средства за постигане 
на целите на ЕС за неутралност по 
отношение на въглеродните емисии и 
за предотвратяване изоставането на 
регионите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приобщаващ и да допринася за 
създаването на достойни и 
качествени работни места, за 
премахване на бедността и за 
устойчивото развитие на Съюза, 
като същевременно се води борба с 
безработицата, социалната 
маргинализация и икономическия спад 
в най-силно изложените региони и се 
отчитат предизвикателствата, 
свързани с енергийната устойчивост, 
енергийната сигурност и 
достъпността. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически, екологични, социални и 
регионални последици от самото начало 
и да използват всички възможни 
инструменти за улесняване на 
необходимите структурни промени и 
за смекчаване на неблагоприятните 
последици за работниците и другите 
заинтересовани страни, засегнати от 
прехода. Бюджетът на Съюза следва да 
играе важна роля в това отношение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Очаква се до 2030 г. преходът 
да създаде нови 1,2 милиона работни 
места в ЕС, в допълнение към вече 
очакваните 12 милиона нови работни 
места. Според оценки на 
Комисията1a, във въгледобивни 
региони, където над 200 000 работни 
места са пряко свързани с 
въгледобивните дейности, чрез 
внедряване на технологии за чиста 
енергия могат да бъдат създадени до 
315 000 работни места до 2030 г. и над 
460 000 — до 2050 г. Дори само 
въгледобивните региони биха могли да 
покрият 60 % от планираното 
разгръщане на технологии за чиста 
енергия, необходимо за постигане на 
амбициозната цел за въглеродна 
неутралност. Освен това 
разработването на проекти за чиста 
енергия във въгледобивните региони 
ще може да се възползва от 
наличието на инфраструктура и земя 
и на вече обучен персонал с 
електрически и механични умения, 
които са особено подходящи за 
възстановяване на заетостта в 
сектора на възобновяемите енергийни 
източници, както и на вече 
съществуващото там индустриално 
наследство.
__________________
1a Европейска комисия, Съвместен 
изследователски център, „Технологии 
за чиста енергия във въгледобивните 
региони: възможности за работни 
места и растеж“, 2020 г., 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, механизмът за 
справедлив преход не трябва да бъде 
считан за финансов инструмент сам 
по себе си, а следва да допълва другите 
действия в рамките на следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода 2021—2027 г., и по-конкретно 
да бъдат взети предвид разходите, 
свързани с обществените, социално-
икономическите и екологичните 
въздействия върху работниците и 
общностите, засегнати в най-голяма 
степен от прехода за промяна от 
настоящата зависимост от въглища 
и въглерод. Той следва да допринесе за 
преодоляване на социалните, 
икономическите и регионалните 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата и да 
постигне всички други екологични 
цели на ЕС чрез обединяване на 
разходите от бюджета на Съюза за 
постигане на целите в областта на 
климата и социалните цели на 
регионално равнище, както и чрез 
приноса му към една стабилна и 
устойчива икономика, 
екологосъобразни работни места и 
положително въздействие върху 
общественото здраве.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се (5) С настоящия регламент се 
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създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните 
последици от климатичния преход чрез 
подкрепа за най-засегнатите територии 
и работници. В съответствие със 
специфичната цел на ФСП 
подпомаганите от ФСП действия следва 
да допринасят пряко за смекчаване на 
въздействието на прехода чрез 
финансиране на диверсификацията и 
модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. ФСП следва да се стреми 
да развива полезни взаимодействия и 
взаимно допълване с другите стълбове 
на Механизма за справедлив преход, за 
да гарантира, че и трите стълба 
действат за постигането на едни и 
същи цели, и не следва да измества 
инвестициите от частния сектор, 
които ще бъдат подпомогнати чрез 
Механизма за справедлив преход. Той 
следва да подкрепя общите цели на 
Европейския зелен пакт и да бъде в 
съответствие с рамката за 
устойчиви дейности, определена в 
Регламент (ЕС).../... [Регламент на ЕС 
относно таксономията], за да се 
справя с предизвикателствата, 
свързани с климата и околната среда, 
като същевременно се гарантира, че 
никой не е пренебрегнат. Целта на 
ФСП е да се отговори на 
предизвикателствата и 
възможностите във връзка с 
климатичния преход чрез предоставяне 
на целенасочени инвестиции в 
засегнатите региони, като се обърне 
специално внимание на устойчивите 
икономически дейности, като се 
гарантира възприемането на нови и 
иновативни устойчиви проекти и 
като се подкрепят най-засегнатите 
територии, работници и местни 
общности, за да се адаптират 
техните промишлени и икономически 
структури, като в същото време се 
възстанови дългосрочната 
конкурентоспособност на регионите 
и се засили социалното и 
икономическото сближаване. В 
съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
улесняване и подпомагане на процеса 
на преход чрез финансиране на 
диверсификацията и модернизирането 
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на местната икономика и чрез 
благоприятстване на създаването на 
нови възможности за работа в 
сектори, ориентирани към бъдещето, 
в т.ч. чрез навременни консултации с 
всички съответни заинтересовани 
страни. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР]. Бенефициерите 
на средства от ФСП следва да 
спазват основните ценности на 
Съюза, залегнали в Договорите.

Изменение 7

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, Европейския 
стълб на социалните права 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 поне 25% от 
бюджетните разходи на Съюза да 
допринасят за постигането на целите в 
областта на климата. Средствата, 
прехвърлени на доброволни начала от 
държавите членки от ЕФРР и ЕСФ+, 
съобразно нуждите от развитие, 
идентифицирани на регионално и 
местно равнище в националните 
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планове за справедлив преход, ще 
допринасят за постигането на тази цел.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да 
бъдат подходящи и съизмерими с 
амбициозните му цели и да допълват 
наличните по политиката на сближаване 
средства, но в никакъв случай не следва 
да заменят тези инвестиции, нито да 
водят до намаляване или до 
задължителни трансфери от други 
фондове на Съюза, обхванати от 
Регламент (ЕС).../... [нов Регламент за 
общоприложимите разпоредби]. Въз 
основа на насоките на Европейската 
инвестиционна банка финансирането 
на поетите разходи за даден проект, 
подпомогнат от ФСП, следва да е 
разрешено в размер до 75 % — или 
повече в случай на сериозен 
икономически спад.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Фондът следва да бъде 
финансиран чрез подсилена МФР за 
периода 2021—2027 г. и, при условие че 
бъде извършена предварителна оценка 
на въздействието, чрез допълнителни 
нови ресурси, които могат да дойдат 
от въвеждането на нови ресурси на 
Съюза, като например, но не само, 
данъци върху предприятията, 
цифровите технологии, финансите, 
пластмасите, въглерода и приходите 
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от схемите за търговия с емисии;

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към устойчива и 
неутрална по отношение на климата 
икономика е както предизвикателство, 
така и възможност за всички държави 
членки по-адекватно да реагират на 
бъдещи кризи и да гарантират 
благоденствието на обществото в 
рамките на възможностите на 
планетата. Преходът ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, или на производства на 
продукти, които са несъвместими с 
целта за неутралност по отношение 
на климата, които трябва постепенно 
да бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Нито една територия или 
гражданин не следва да бъдат 
изоставяни. Поради това ФСП следва 
да обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява нуждите и 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за извършване, улесняване и 
ускоряване на прехода към неутралност 
по отношение на климата и към 
устойчивост в Европа.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии.

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии. Комисията следва 
също така да публикува всички 
релевантни статистически данни и 
информация за по-доброто разбиране 
и оценяване на коефициента на 
разпределение между държавите 
членки.

Изменение 12

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 

(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 
целите и приоритетите на Съюза в 
областта на климата и околната среда и 
следва да са в съответствие с 
рамката на Съюза за устойчиви 
дейности, определена в Регламент 
(ЕС).../... [Регламент на ЕС относно 
таксономията]. Списъкът на 
инвестициите следва да отдава 
приоритет на онези, които подкрепят 
хората, работниците, общностите и 
местните икономики и са устойчиви в 
средносрочен и дългосрочен план, като 
изцяло са в съответствие с всички 
цели на Зеления пакт, Парижкото 
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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. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13, 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.

споразумение и Европейския стълб на 
социалните права. Финансираните 
проекти следва да допринасят за 
прехода към устойчива, неутрална по 
отношение на климата, устойчива на 
изменението на климата, ефективно 
използваща ресурсите и напълно 
кръгова икономика, без да вредят на 
нито една от екологичните цели на 
Съюза, и следва да подкрепят целта 
за възстановяване на дългосрочната 
конкурентоспособност на 
засегнатите региони. За западащи 
сектори, като например производството 
на енергия от изкопаеми горива 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, като същевременно се 
осигурява ефективно сътрудничество 
с всички съответни заинтересовани 
страни, за да се намери балансирана, 
но амбициозна времева рамка за тези 
действия. 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 най-
късно до 2050 г. 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 подпомагат, улесняват и 
допринасят за прехода към неутрална 
по отношение на климата и кръгова 
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икономика.

__________________
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.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) Осигуряването на устойчиви 
възможности за заетост за 
работниците и териториите, 
засегнати от климатичния преход, е 
основна цел на ФСП. За да бъдат 
защитени гражданите и служителите, 
които са най-уязвими към климатичния 
преход, ФСП следва също така да 
обхваща професионалното обучение, 
развитието на нови умения, 
повишаването на квалификацията и 
преквалификацията на засегнатите 
работници и на лицата, търсещи 
работа, с цел да им се помогне да се 
преквалифицират и приспособят към 
нови устойчиви възможности за 
заетост, както и да предоставя 
съдействие на търсещите работа за 
тяхното активно включване в пазара на 
труда, като се вземе предвид 
необходимостта от осигуряване на 
равни възможности за всички и се 
постигне баланс между половете във 
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всички сектори.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Пандемията от COVID-19 и 
свързаните с нея здравни и 
икономически последици оказаха 
въздействие върху Съюза и върху 
приоритетите на Комисията. 
Кризата с COVID-19 разкри и 
взаимната зависимост между 
екосистемите и икономиката ни, 
както и силната зависимост на 
икономическата система на Съюза 
от дълги вериги на доставки. Това 
засили значението на ФСП и 
необходимостта да се отпуснат 
подходящи ресурси за справяне с 
предизвикателствата за постигане 
на прехода към устойчива и напълно 
кръгова икономика и за укрепване на 
устойчивостта на икономиките на 
Съюза, особено в най-засегнатите 
региони. ФСП и разпределените 
средства от политиката на 
сближаване следва да избягват 
увеличаването на различията между 
държавите членки след кризата с 
COVID-19. В измененото си 
предложение относно ФСП 
Комисията предлага размерът на 
Фонда за справедлив преход да се 
увеличи на над 40 милиарда евро.

Изменение 15

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

(11б) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от ФСП, допринася за 
зачитането и насърчаването на 
равнопоставеността на жените и 
мъжете в съответствие с член 8 от 
ДФЕС. Целите за равенство между 
половете и икономическата 
независимост на жените следва да 
бъдат гарантирани във всички 
измерения и на всички етапи от 
изготвянето, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин.

Изменение 16

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, 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация и 
преструктурирането на засегнатите от 
прехода територии, ФСП следва да 
предоставя подкрепа за устойчиви и 
производствени инвестиции с акцент 
върху МСП, микропредприятията и 
предприемачите, социалните 
предприятия и кооперативите с цел 
да им се помогне за преориентират 
техните стопански дейности и да се 
създадат нови възможности. 
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, 
разширяването на дейността и 
устойчивата заетост. Устойчивите 
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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 
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.

инвестиции следва да се разглеждат 
като инвестиции по смисъла на 
член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 
2019/2088 на Европейския парламент 
и на Съвета13a. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, 
устойчивите и 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. Следва 
да се създаде механизъм за проверка за 
устойчивостта, за да се определи 
дали те няма да окажат вредно 
въздействие върху околната среда, 
климата или обществото. 
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 
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, както и за 
да се избегне нарушаването на 
конкуренцията между 
предприятията, подкрепата за тях 
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, 
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разположени в региони, определени 
като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС. ФСП следва да се стреми да 
подкрепя единствено инвестиции, 
свързани с прехода към климатична 
неутралност, които са икономически 
жизнеспособни в средносрочен и 
дългосрочен план и осигуряват 
добавена стойност на съответната 
територия. Комисията и държавите 
членки следва да наблюдават 
жизнеспособността на 
инвестициите, получени от ФСП, на 
текуща основа.

__________________ __________________
13a Регламент (ЕС) 2019/2088 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 ноември 2019 г. относно 
оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги (ОВ L 317, 
9.12.2019 г., стр. 1). 

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).

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a)  С цел да се гарантира, че 
Фондът не се използва за покриване на 
разходите за възстановяване на 
екологични щети, които попадат в 
обхвата на екологичната 
отговорност на дадено предприятие, 
подпомагането за инвестиции, 
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свързани с възстановяване, промяна 
на предназначението и обеззаразяване 
на обекти ш възстановяване на 
земята и на екосистемите следва да 
се извършва само ако никое 
предприятие не носи правна 
отговорност за финансирането на 
такива действия, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“, 
залегнал в член 191 от ДФЕС;

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост и съгласуваност при 
програмирането на средствата по ФСП в 
рамките на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, следва да бъде 
възможно изготвянето на самостоятелна 
програма за ФСП или програмирането 
на средства по ФСП в един или повече 
приоритети в рамките на програма, 
подпомагана от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В 
съответствие с член 21а от Регламент 
(ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП 
могат да бъдат увеличени на 
доброволна основа с допълнително 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. 
Съответните суми, прехвърлени от 
ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват 
на вида операции, определени в 
териториалните планове за справедлив 
преход. ФСП следва да бъде 
осъществен възможно най-бързо в 
подкрепа на регионите в преход, 
особено в контекста на кризата, 
свързана с COVID-19. Комисията 
следва да гарантира, че съответните 
административни процедури 
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протичат гладко.

Изменение 19

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 въз основа на цели, 
резултати и показатели за 
осъществените дейности и 
ефективен мониторинг, с цел 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика. Във връзка с 
това държавите членки следва да 
подготвят, заедно със съответните 
регионални и местни органи и в тясно 
сътрудничество на местно и 
регионално равнище с всички 
съответни заинтересовани страни, 
икономически и социални партньори, 
представители на гражданското 
общество, експерти, институции за 
обучение и научни изследвания, 
работодатели, включително в 
засегнатите сектори на 
промишлеността, групи от 
работници, организации на 
общностите и други съответни 
заинтересовани страни, с подкрепата 
на Комисията, териториални планове за 
справедлив преход, подробно описващи 
преходния процес, в съответствие с 
техните национални 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. За да се гарантира ефективна 
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и приобщаваща стратегия за 
справедлив преход, всички съответни 
заинтересовани страни и партньори 
следва да бъдат изцяло включени във 
всички етапи на подготовката, 
разработването, прилагането и 
оценяването на програмите на ФСП и 
да бъдат поставени в най-добрите 
условия, за да участват ефективно в 
подбора и изпълнението на 
финансираните проекти и операции. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане най-късно до 2050 г. на 
неутрална по отношение на климата 
икономика, по-конкретно по отношение 
на преобразуването или затварянето на 
съоръжения за добив на изкопаеми 
горива или други дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове, или производството на 
продукти, засегнати от прехода, като 
се запазват и разширяват 
възможностите за заетост в 
засегнатите територии, за да се 
избегне социалното изключване. Тези 
територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата, нуждите 
и възможностите на тези територии и 
да се определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
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следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Зеления пакт, Парижкото 
споразумение и Европейския стълб на 
социалните права. Единствено 
инвестиции, които са в съответствие с 
плановете за преход и които не водят 
до ефект на блокиране или обезценени 
активи, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
и кръгова икономика най-късно до 2050 
г., не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен самостоятелно от 
държавите членки. Основните причини 
в това отношение са от една страна 
разликите между нивата на развитие и 
заетостта на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
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в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 22

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 
гражданите, икономическите 
дейности и териториите, изправени 
пред предизвикателства, свързани с 
енергийната устойчивост, 
енергийната сигурност и 
финансовата достъпност на 
енергията в процеса на преход най-
късно до 2050 г. към справедлива и 
устойчива, изцяло кръгова икономика, 
която е неутрална по отношение на 
климата и устойчива на изменението 
на климата и използва ресурсите 
ефективно. ФСП подкрепя 
дългосрочната конкурентоспособност 
и социалното и регионалното 
сближаване на тези територии.
____________
1a Формулировката „най-късно“ 
следва да се прилага за всяко 
споменаване на 2050 г. (в целия 
текст).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В него се определя специфичната 
цел на ФСП, географското му покритие 
и средствата, обхватът на подкрепата по 
отношение на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, предвидена в 
[член 4, параграф 2, буква а)] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], както и 
специфичните разпоредби по 
отношение на програмирането и 
показателите, необходими за 
мониторинга.

2. В него се определя специфичната 
цел на ФСП, географското му покритие 
и средствата, обхватът на подкрепата по 
отношение на целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“, предвидена в 
[член 4, параграф 2, буква а)] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], както и 
специфичните разпоредби по 
отношение на програмирането, 
критериите за прозрачност и 
показателите за устойчивост, 
необходими за мониторинга.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“.

В съответствие с целите на 
политиката, посочени в член [4, 
параграф 1, втора алинея] от Регламент 
(ЕС) [новия РОР]) ФСП допринася за 
постигането на единствената 
специфична цел, „като дава възможност 
на регионите, общините, 
икономическите оператори, 
служителите и хората като цяло да 
се справят със социалното, 
икономическото, регионалното и 
екологичното въздействие на прехода 
към устойчива и неутрална по 
отношение на климата икономика“ в 
съответствие с Европейския стълб 
на социалните права, Целите за 
устойчиво развитие на ООН, както и 
целите от Парижкото споразумение.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки.

1. ФСП подкрепя справедливия 
преход за всички и подпомага 
постигането на цел „Инвестиции за 
устойчив растеж и работни места“ във 
всички държави членки и главно в 
региони, които разчитат в голяма 
степен на въгледобива и горенето на 
каменни и лигнитни въглища, при 
спазване на разпоредбите на членове 1 
и 2. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

Новите средства по ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на поне 
40 милиарда евро по цени от 2018 г. 
Тези ресурси не се прехвърлят от 
фондовете, обхванати от Регламент 
(ЕС).../... [нов РОР], и по-специално 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд (ЕСФ +) или 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). При условие че е направена 
предварителна оценка на 
въздействието, ФСП се увеличава, 
доколкото е възможно, с 
допълнителни собствени ресурси, 
разпределени в бюджета на Съюза, 
включително чрез евентуални нови 
такси и други ресурси в съответствие с 
приложимия основен акт.

Изменение 27
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират с 2 % годишно.

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират на годишна база в 
съответствие с инфлацията в ЕС.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определя 
годишното разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

3. Комисията приема решение чрез 
делегиран акт, с което се определя 
годишното разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7. Бенефициерите на средства 
от ФСП спазват основните ценности 
на Съюза, залегнали в Договорите.
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Изменение 30

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 МСП, включително 
стартиращи и разрастващи се 
предприятия, микропредприятия и 
предприемачи, социални предприятия, 
регионални и местни публични 
предприятия и кооперации;

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции за създаване на нови 
предприятия и разрастване на 
съществуващи предприятия, 
включително такива, които са 
насочени към насърчаване на 
енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни 
източници, или чрез местни и 
регионални бизнес инкубатори, 
съоръжения за съвместно ползване на 
обекти и консултантски услуги, 
свързани с прехода към климатична 
неутралност;

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 

в) устойчиви инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
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дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

дейности, включително чрез 
университети и 
научноизследователски центрове, и 
насърчаване на трансфера и 
адаптирането на модерни технологии, 
готови за пускане на пазара;

Изменение 33

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 социални инфраструктури 
за достъпна и устойчива енергия, 
инвестиции за намаляване на 
енергийната бедност и 
замърсяването на въздуха, 
инвестиции в намаляване на емисиите 
на парникови газове (включително 
инвестиции в устойчива мобилност и 
декарбонизация на транспортния 
сектор), енергийна ефективност 
(включително декарбонизация на 
сградите), инфраструктура за 
зареждане на електрически превозни 
средства и енергия от възобновяеми 
източници (включително инвестиции 
в системи за централно отопление и 
технологии за съхранение), енергийни 
мрежи като интелигентни мрежи и 
супермрежи и инвестиции в 
трансграничната електроенергийна 
взаимосвързаност;

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, по-специално в 
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отдалечените и селските региони;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции във внедряването 
на технологии и инфраструктура за 
чиста и интелигентна мобилност на 
достъпна цена, в т.ч. инвестиции в 
железопътната свързаност, като по 
този начин се допринася за 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и диверсификацията 
на решенията за мобилност;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции във 
възстановяването, промяната на 
предназначението и обеззаразяването 
на обекти, в изоставени промишлени 
терени и съоръжения, 
рехабилитацията на земя и на 
екосистеми, включително за да 
изпълняват функцията на депа за 
поглъщане на въглерод, и в проекти за 
промяна на предназначението, с 
изключение на превантивни и 
коригиращи действия, дължими 
съгласно правото на Съюза и 
националното законодателство във 
връзка с екологичната отговорност в 
съответствие с прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“, 
залегнал в член 191 от ДФЕС;
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Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. 
посредством предотвратяване и 
намаляване на отпадъците, 
ефективност на ресурсите, повторна 
употреба, ремонт и рециклиране;

ж) инвестиции за опазване, защита 
и възстановяване на биологичното 
разнообразие и естествените 
местообитания, включително чрез 
инвестиции в „зелен“ туризъм в 
регионите в преход;

Изменение 38

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) професионално обучение, 
повишаване на квалификацията, 
развитие на нови умения и 
преквалификация на работниците и на 
търсещите работа, включително 
консултиране, с акцент върху 
равенството между половете, за да се 
гарантира, че те се ползват от 
дългосрочни и качествени 
възможности за работа в сектори, 
ориентирани към бъдещето, които 
пряко допринасят за устойчива 
неутрална по отношение на климата 
икономика, или в икономиката, 
свързана с полагането на грижи, и 
основните обществени сектори;

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на търсещите й) активно включване на търсещите 
работа, като се отделя специално 
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работа; внимание на равенството между 
половете;

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) всяка друга специфична 
дейност съобразно договореното 
между съответните местни и 
регионални органи на засегнатата 
територия, държавите членки и 
Комисията, които са съобразени с 
местните стратегии за развитие и 
допринасят за прехода към неутрална 
по отношение на въглеродните 
емисии икономика на ЕС най-късно до 
2050 г.;

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) техническа помощ. к) техническа помощ и 
консултантски услуги, включително 
за подготовка за подкрепа и 
документация и анализ на 
инвестиции и за инкубатори на 
местно и национално равнище, както 
и центрове за подкрепа на проекти, в 
които участват финансиращи органи 
и организаторите на проекти;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от 
териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква з). Тези инвестиции са 
допустими за получаване на подкрепа 
само когато са необходими за 
изпълнението на териториалния 
план за справедлив преход.

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС и с правилата на Съюза за 
държавната помощ, посочени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, ФСП 
може да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, при условие че:

i) тези инвестиции подлежат на 
проверка за устойчивост, за да се 
определи дали няма да окажат вредно 
въздействие върху околната среда, 
климата или обществото. За тази 
цел предприятията предоставят 
надеждна информация въз основа на 
образци, които ще бъдат изготвени 
от Комисията;
ii) такива инвестиции се смятат за 
ключови от регионите в преход и са 
одобрени като част от 
териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
букви з ) и и), и когато те са 
необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции ФСП може да подпомага и инвестиции 
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за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и) и че отговарят на другите 
условия, предвидени във втора алинея 
от настоящата точка. Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ФСП цели да подкрепя 
инвестиции, свързани с прехода към 
климатична неутралност, които са 
икономически жизнеспособни в 
средносрочен и дългосрочен план. 
Рентабилността на инвестициите се 
наблюдава непрекъснато от страна 
на Комисията и въпросната държава 
членка в съответствие с 
териториалните планове за 
справедлив преход, създадени съгласно 
член 7.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 

a) извеждането от експлоатация, 
поддръжката или изграждането на 
атомни електроцентрали, както и 
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електроцентрали; управлението или съхранението на 
ядрени отпадъци;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16, при 
условие че тези предприятия не са 
жизнеспособни в средносрочен и 
дългосрочен план, без да се засягат 
предприятията, които могат да се 
възползват от евентуалното 
прилагане на Насоките за държавна 
помощ за оздравяване и 
преструктуриране на нефинансови 
предприятия в затруднено положение 
и на временната рамка на Комисията 
за мерки за държавна помощ за 
подпомагане на икономиката във 
връзка с пандемията от COVID-19, в 
случай че тази рамка бъде удължена 
след 2020 г.;

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 

г) инвестиции, пряко или непряко 
свързани с производството, 
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разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

преработката, разпространението, 
съхранението, транспорта, преноса 
или изгарянето на изкопаеми горива, с 
изключение на инвестициите в 
екологично чисти, биогазови и 
биоетан-съвместими инвестиции в 
границите на устойчивата 
наличност в региони, които силно 
зависят от добива и изгарянето на 
каменни и лигнитни въглища, при 
условие че тези инвестиции:
i) допринасят за постигането на 
целта на Съюза за 2050 г. за 
неутралност по отношение на 
климата чрез ускоряване на 
подмяната на каменни и лигнитни 
въглища, торф или битуминозни 
шисти, като същевременно не 
ограничават разширяването на 
използването на възобновяеми 
енергийни източници;
ii) са надлежно обосновани от 
компетентния орган на държавата 
членка в нейния териториален план 
за справедлив преход; както и
iii) са в съответствие с правото 
на Съюза, националните планове в 
областта на енергетиката и 
климата и принципа на енергийна 
ефективност и имат преходен 
характер;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които 
има най-малко две широколентови 
мрежи от еквивалентна категория.

д) разходите, свързани с действия 
за предотвратяване и отстраняване 
на екологични щети, които попадат в 
екологичната отговорност на 
предприятието, причинило щетите, 
в т.ч. почистване, обеззаразяване и 
възстановяване на обекти, в 
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съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, залегнал в 
член 191 от ДФЕС;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) всякакъв вид разходи за 
консумация;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) инвестиции на предприятия, 
регистрирани в списъка на ЕС на 
юрисдикции, които не сътрудничат 
за целите на данъчното облагане;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) дейности или инвестиции, за 
които има по-голям риск от 
нерентабилност и зависимост от 
субсидии след първоначалното 
разширение на дейността;

Изменение 52

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

дг) всякакви други инвестиции, 
несъвместими с целта за 
неутралност по отношение на 
климата или които водят до ефекти 
на блокиране.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии или 
икономически дейности, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на 
териториите или икономическите 
дейности, които имат нужда от 
допълнително подпомагане за 
извършването на прехода в съответния 
план за справедлив преход, е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
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държава членка и със стъпките за 
постигане на целите на Съюза по 
отношение на климата до 2030 г.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на 
ФСП, е поне един път и половина по-
голям от размера на подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет, но не 
надхвърля три пъти този размер.

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, които могат да 
бъдат прехвърлени на доброволна база 
в съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР].

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Допустими проекти, 
финансирани по линия на ФСП, които 
допринасят за постигането на 
специфичната цел, посочена в член 2, 
могат да се възползват от сума в 
размер на максимум 75 % от 
съответните разходи — или повече в 
случай на сериозен икономически спад.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията17, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на 
икономическите и социалните 
въздействия, произтичащи от 
прехода, по-специално по отношение на 
очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

1. Във всяка от държавите 
членки компетентните органи, заедно 
със съответните регионални и местни 
органи и при пълно съдействие с 
всички съответни заинтересовани 
страни, посочени в параграф 3, на 
съответните територии и с подкрепата 
от ЕИБ, когато това е целесъобразно, 
за да се осигури допълване с другите 
стълбове на механизма за справедлив 
преход, изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/17 на Комисията, или части от тях, в 
съответствие с образеца, установен в 
приложение II. Посочените територии 
са онези, които имат нужда от 
допълнително подпомагане за 
извършването на икономически, 
социален, енергиен и екологичен 
преход, по-специално по отношение на 
очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
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Изменение 58

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По конкретни поводи 
подпомагане от ФСП следва да се 
предоставя на региони, преминаващи 
през непредвидени икономически 
кризи, произтичащи от действия за 
справяне с изменението на климата, 
за да се даде възможност за 
адекватен отговор на кризисните 
ситуации, които е възможно да 
възникнат в контекста на преход, по-
специално чрез мерки за политиката 
на пазара на труда във връзка със 
задържането на работниците и 
намаляване броя на отстранените от 
работа. С това се цели регионите да 
могат да получат подпомагане, дори и 
ако не са предварително определени 
като засегнати региони.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

a) описание на процеса на преход 
на национално, регионално и местно 
равнище към устойчива, изцяло 
кръгова икономика, която е неутрална 
по отношение на климата и устойчива 
на изменението на климата и 
използва ресурсите ефективно, най-
късно до 2050 г., в т.ч. ясни срокове за 
постепенното извеждане от 
употреба на изкопаемите горива или 
отраслите с интензивно използване 
на парникови газове на съответните 
територии и за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
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в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“) и с Регламент (ЕС) 
.../...[новия европейски законодателен 
акт в областта на климата];

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите, 
икономическите дейности или 
гражданите, които имат нужда от 
допълнително подпомагане за 
извършването на процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите 
до 2030 г., свързани с преобразуването 
или затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
пред които са изправени 
териториите, при които се изисква 
допълнителна подкрепа за извършване 
на прехода, включително социалните, 
икономическите, екологичните и 
свързаните с пола въздействия на 
прехода към устойчива и неутрална по 
отношение на климата икономика, като 
се вземат предвид целите на 
Европейския стълб на социалните 
права и Програмата на ООН до 
2030 г.; в тази оценка също така се 
посочват евентуалният брой на 
засегнатите работни места и загубите 
на работни места, нуждите и целите 
за развитие, които трябва да бъдат 
постигнати до 2030 г. във връзка с 
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преобразуването или закриването на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове или други 
дейности, засегнати от прехода на 
Съюза към неутралност по 
отношение на климата на тези 
територии, или каквато и да е друга 
структурна социално-икономическа 
трансформация, необходима за 
постигане на целите на прехода;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото, 
демографското и екологичното 
въздействие, а също и въздействието, 
свързано с енергийната независимост 
и с равенството на половете, на 
прехода към устойчива, неутрална по 
отношение на климата и конкурентна 
икономика до 2050 г.;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други съответни национални, 
регионални или териториални 
ангажименти, стратегии и планове на 
Съюза;

Изменение 64

Предложение за регламент
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Член 7 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи;

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, как 
ще се провеждат ефективни мерки за 
мониторинг и оценка и отговорните 
управляващи органи, упражняващи 
надзор по плана;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) списък на съответните 
заинтересовани страни, посочени в 
параграф 3, както и описание на 
начина, по който тези 
заинтересовани страни трябва да 
бъдат консултирани на съответната 
територия;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на предвидените 
видове операции и на очаквания им 
принос за смекчаване на въздействието 
на прехода;

ж) описание на предвидените 
видове операции и на очаквания им 
принос за смекчаване на въздействието 
и улесняване на прехода, както и ясни 
етапни цели за дългосрочната 
конкурентоспособност и устойчивия 
растеж в засегнатите региони;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2 — буква жa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) описание на това как в 
средносрочен и дългосрочен план 
постоянно ще се наблюдава 
рентабилността на инвестициите за 
финансиране на прехода към 
климатична неутралност;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП 
изчерпателен списък на тези операции 
и предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила очаквания 
брой на създадените работни места, ако 
инвестицията не бъде направена;

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от посочените в 
член 4, параграф 2, точка a), 
възможно най-изчерпателен списък на 
тези операции и предприятия и 
обосновка на необходимостта от такава 
подкрепа чрез анализ на пропуските, с 
който се доказва, че очакваната загуба 
на работни места би надвишила 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако инвестицията не бъде 
направена;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО възможно най-
изчерпателен списък на операциите, 
които трябва да бъдат подкрепени, и 
обосновка на това, че те допринасят за 
преход към устойчива, изцяло кръгова 
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икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

икономика, която е неутрална по 
отношение на климата и устойчива на 
изменението на климата и използва 
ресурсите ефективно, и водят до 
съществено намаляване на емисиите на 
парникови газове значително под 
съответните референтни стойности, 
установени за безплатно разпределяне 
на квоти в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, и при условие че са 
необходими за защитата на значителен 
брой работни места.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето, 
разработването, изпълнението и 
оценката на териториални планове за 
справедлив преход участие вземат 
всички съответни заинтересовани 
страни, икономически и социални 
партньори , представители на 
гражданското общество, експерти, 
институции за обучение и научни 
изследвания, работодатели, 
включително в засегнатите 
промишлени сектори, групи от 
работници и общностни организации 
и други заинтересовани лица, чрез 
задълбочени обществени консултации 
и участие, съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР]. До 
териториалните планове за 
справедлив преход и съответните 
документи, свързани с подбора на 
операции, се осигурява обществен 
достъп.
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Плановете предвиждат 
възможности за по-нататъшно 
укрепване на устойчивите местни 
икономики, местните вериги на 
доставки и усилията за преместване.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК и европейския 
стълб на социалните права.

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК, европейския 
стълб на социалните права, 
ангажимента на Съюза по силата на 
Парижкото споразумение за 
ограничаване на увеличаването на 
температурата до 1,5 °C над 
прединдустриалните равнища в 
световен мащаб, и целите на ООН за 
устойчиво развитие.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 
определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт, които следва да 
включват показателите за 
устойчивост, предвидени в Регламент 
(ЕС) 2019/2088, за базовите стойности 
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кумулативни. Целевите стойности не се 
коригират, след като искането за 
изменение на програмата, подадено 
съгласно член [14, параграф 2] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], е одобрено 
от Комисията.

се задава нула. Междинните цели, 
определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни. Целевите стойности не се 
коригират, след като искането за 
изменение на програмата, подадено 
съгласно член [14, параграф 2] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], е одобрено 
от Комисията.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията създава платформа 
за справедлив преход, за да се даде 
възможност за обмен на най-добри 
практики във всички засегнати 
региони и сектори. Подробностите 
относно функционирането на тази 
платформа, включително нейните 
членове, бюджет и механизми за 
управление, се приемат посредством 
акт за изпълнение.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
65 % от целевата стойност, установена 
за един или повече показатели за 
крайния продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
може да направи финансови корекции 
съгласно член [98] от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет 

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
75% от целевата стойност, установена за 
един или повече показатели за крайния 
продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
прави финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от ФСП 
за съответния приоритет 
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пропорционално на постигнатите 
резултати.

пропорционално на постигнатите 
резултати.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 8, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 8, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 4, 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. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 3, параграф 3 и 
член 8, параграф 4, 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. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 4, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и Съвета 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 3 и член 8, параграф 4, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Клауза за преразглеждане

Най-късно до края на междинния 
преглед на следващата многогодишна 
финансова рамка Комисията прави 
преглед на изпълнението на ФСП и 
оценява дали е целесъобразно да се 
измени обхвата му в съответствие с 
възможните промени в 
Регламент 2020/... [Регламента 
относно таксономията], целите на 
Съюза в областта на климата, 
определени в Регламент (ЕС) 2020/... 
[новия европейски законодателен акт 
в областта на климата], и 
развитието в изпълнението на плана 
за действие за устойчиво 
финансиране. Въз основа на това 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета, 
който по целесъобразност се 
придружава от законодателни 
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предложения.

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 2 милиарда евро. Сумите, 
които надвишават 2 милиарда евро на 
държава членка, се преразпределят 
пропорционално към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 
съответно се преизчисляват;

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 20% от общата 
определена сума. Сумите, които 
надвишават 20% от общата 
определена сума на държава членка, се 
преразпределят пропорционално към 
средствата, разпределени за всички 
други държави членки. Дяловете на 
държавите членки съответно се 
преизчисляват;

Изменение 81

Предложение за регламент
Анекс II – точка 1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква а) – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. Представяне на очаквания процес 
на преход към неутрална по отношение 
на климата икономика в съответствие с 
целите на националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
други съществуващи планове за преход 
и поставяне на срокове за 
преустановяване или редуциране на 
дейности като добива на каменни и 
лигнитни въглища или 
производството на електроенергия от 
изгаряне на въглища

1.1. Представяне на очаквания процес 
на преход към неутрална по отношение 
на климата икономика в съответствие с 
целите на националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
други съществуващи планове за преход 
и поставяне на ясни срокове за 
постепенното извеждане от 
употреба на изкопаемите горива или 
отраслите с интензивно използване 
на парникови газове на съответните 
територии най-късно до 2050 г.



RR\1210220BG.docx 135/374 PE648.609v04-00

BG

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното и териториалното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното, свързаното с половете и 
териториалното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в) 
– Текстово поле [12000]

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне на засегнатите 
икономически дейности и промишлени 
сектори, като се прави разграничение 
между:

Определяне на засегнатите 
икономически дейности и промишлени 
сектори, като се прави разграничение 
между:

- западащи сектори, за които се очаква 
да преустановят или значително да 
редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
съответен срок за това;

- западащи сектори, за които се очаква 
да преустановят или значително да 
редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
ясен съответен срок за това;

- сектори в преход, за които се очаква да 
претърпят преобразуване на своите 
дейности, процеси и крайни продукти.

- сектори в преход, за които се очаква да 
претърпят преобразуване на своите 
дейности, процеси и крайни продукти.

За всеки един от тези видове сектори: За всеки един от тези видове сектори:

- очаквани загуби на работни места и 
потребности от преквалификация, като 
се вземат предвид прогнозите за 
потребности от умения;

- очаквани загуби на работни места и 
потребности от преквалификация, като 
се вземат предвид прогнозите за 
потребности от умения и свързаните с 
пола аспекти;

- потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие.

- потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие, включително свързаните с 
пола аспекти.
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Изменение 84

Предложение за регламент
Анекс II – точка 2 – подточка 2.3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3 а. Консултация със 
заинтересованите страни 
Позоваване: Член 7, параграф 2, 
буква еа) 
- Списък на съответните 
заинтересовани страни, с които са 
проведени консултации, включително 
икономически и социални партньори, 
представители на гражданското 
общество и експерти, с които са 
проведени консултации във 
въпросните региони и държави 

Изменение 85

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.4 - позоваване член 7, параграф 2, буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

- предвидени видове операции и 
очакваният им принос за смекчаване на 
въздействието на климатичния преход

- предвидени видове операции, 
тяхната рентабилност и очакваният 
им принос за смекчаване на 
въздействието на климатичния преход

Изменение 86

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.4 - позоваване член 7, параграф 2, буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за производствени инвестиции, 
различни от тези в МСП:

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за производствени инвестиции, 
различни от тези в МСП:

- изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 

- ориентировъчен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
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чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – точка 2.4 - позоваване член 7, параграф 2, буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за инвестиции с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейностите, посочени в приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО:

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за инвестиции с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейностите, посочени в приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО:

- изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места

- ориентировъчен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище: (*) Мунир Сатури

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Светът неумолимо се изправя пред екологична криза. Със създаването на Фонда за 
справедлив преход (ФСП) и посредством ангажимент за постигане на неутрална по 
отношение на климата Европа през 2050 г., Европейският съюз демонстрира волята си 
да осигури нужните бюджетни средства за необходимия екологичен преход на своята 
икономика. ЕС се ангажира да помогне на своите граждани да се справят с промените и 
да подкрепи своите територии да се възползват от споделената възможност за 
изграждане на устойчиво и справедливо бъдеще.

Тъй като пандемията от COVID-19 подчертава уязвимостта на моделите ни за развитие, 
необходимостта от европейски гаранции се очертава още по-ясно. Кризите, които 
представляват заплаха за нашите общества, по никакъв начин не се обезсилват взаимно; 
те по-скоро се подсилват взаимно, тъй като задълбочават неравенствата и насърчават 
държавите да се затварят в себе си. Поради това на нас се полага да използваме 
законодателния арсенал на Европа, за да засилим способността на Съюза да реагира.

Нашите съграждани осъзнават неотложната необходимост от колективен, съвместен 
отговор на предизвикателствата на нашето време: доказателство за това е, че 82 % от 
тях се обявяват в полза на финансовата подкрепа за енергийния преход1. Последиците 

1 Второ проучване на ЕИБ по въпросите на климата, проведено в партньорство с групата BVA и 
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от изменението на климата и фактът, че нашето оцеляване зависи от колективната ни 
способност да променим начина си на живот, са вече безспорни.

Нашите икономически и социални политики и политиките ни в областта на енергията и 
околната среда трябва да вървят в крак с времето. Чрез разработването на Европейския 
зелен пакт2 Съюзът отказа пасивно да понася промените в света и подкрепи 
способността на териториите да вземат активно участие в промяната. В рамките на 
Плана за инвестиции за устойчива Европа3 бе разработен механизмът за справедлив 
преход, който ще спомогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 
2021—2027 г. в помощ на регионите, засегнати в най-голяма степен от прехода към 
екологична икономика.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Фонда за справедлив преход4 е първият от трите стълба на механизма за справедлив 
преход. Подобна повишена подкрепа от страна на ЕС не може просто да приеме 
формата на безусловни финансови подавки за държавите членки. Последните 
ангажименти, поети в областта на климата, са предпоставка за последователна, 
надеждна и ефективна европейска политика.

В период на икономическа и социална криза териториите, които най-много се нуждаят 
от преход, не трябва да се превръщат в „бедните роднини на Европа“  през 21-ви век. 
Те са жизненоважни за европейския проект, който днес трябва да мобилизира своите 
традиции и силни страни в подкрепа на подходите, насочени към постигане на 
приобщаваща система за промяна. ФСП отразява тази амбиция, допълвайки другите 
два стълба на механизма за справедлив преход, които също трябва да обхванат 
проблемите, свързани с тези територии. Целта му е да подкрепя местните общности на 
място, така че те да могат да изградят устойчивост и да се гарантира, че нито една 
територия няма да бъде изоставена.

Ако териториите и населението им трябва да използват прехода като възможност за 
създаване на по-добро бъдеще, докладчикът счита, че са нужни три основни аспекта за 
подкрепата по линия на ФСП.

Първо, за да бъде наистина справедлив, ФСП трябва да се съсредоточи върху нуждите 
на хората и върху социалното благополучие. Въздействието на фонда трябва да бъде 
осезаемо за местните хора и да бъде видимо на място. Това би могло да се постигне 
чрез мерки за съживяване на пазара на труда (образование, обучение, подкрепа за 
стартиращи предприятия и мобилност и др.) и мерки за пасивна подкрепа (финансиране 
на разликата в пенсиите).

Второ, фондът трябва да създава благоприятни условия за възникването на устойчива 
икономика на тези територии. Всички инвестиции на фонда трябва да бъдат съобразени 
с необходимостта от социална закрила и опазване на околната среда.

И накрая, фондът трябва да подкрепя мерки за „социална инфраструктура“, които 

публикувано на 13 март 2020 г. 
2 Европейски зелен пакт от 11 декември 2019 г.
3 COM(2020)21, 14 януари 2020 г.
4 COM(2020)22, 14 януари 2020 г.
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спомагат за това териториите в преход да останат динамични и да се постави акцент 
върху общността и солидарността (здравеопазване, жилищно настаняване и др.). В 
допълнение към физическата инфраструктура, подобряването на способността на 
местните заинтересовани страни да допринасят за прехода е от съществено значение, за 
да може фондът да бъде достъпен.

Докладчикът вижда ФСП като двигател на европейския преход5. Успехът на 
динамиката на промяната и трансформирането на регионите зависи от участието на 
техните жители в определянето на стратегиите и в съзнателното задвижване на 
сдружения и структури, развиващи местни проекти. Да се подкрепя даден регион по 
пътя му към екологичен преход означава на първо място да се осъществяват 
обществени политики, които съпътстват промените в представите и водят до 
намирането на решения на място.

Фондът за справедлив преход дава на регионите, хората и предприятията възможност 
да осъществят успешен преход.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение за ограничаване на 
увеличаването на температурата до 
под 1,5°C в световен мащаб, за 
постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие чрез концентриране 
на финансирането от Съюза върху 
„зелените“ цели, както и за 
Европейския стълб на социалните 
права. Настоящият регламент е в 
изпълнение на един от приоритетите, 
определени в съобщението относно 

5 Относно модела на преход, разработен в Loos-en-Gohelle, Франция,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при 
което всички оставащи емисии на 
парникови газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

Европейския зелен пакт („Европейският 
зелен пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните предизвикателства във 
връзка с прехода към неутрална по 
отношение на климата, изцяло основана 
на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите, енергийноефективна 
и кръгова икономика колкото е 
възможно по-скоро, но най-късно до 
2050 г., както и да се подкрепят и 
придружат европейските региони и 
хора чрез социална, свързана с пазара 
на труда и икономическа помощ.

__________________ __________________
11 COM(2019)640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019)640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020)21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020)21, 14.1.2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще 
създаде възможности и 
предизвикателства за всички в 

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата, основана на 
възобновяеми източници, използваща 
по високо ефективен начин ресурсите 
и енергийноефективна кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза: 
82 % от неговите граждани 
призовават за специална финансова 
подкрепа. На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане най-късно до 2050 г. на 
неутрален по отношение на климата 
Съюз в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение. Борбата с 
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средносрочен план, не всички региони и 
държави членки започват своя преход от 
една и съща позиция, нито имат еднакъв 
капацитет за отговор. Някои са по-
напреднали от други, докато преходът 
означава по-осезаемо социално и 
икономическо въздействие за 
регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

изменението на климата и влошаването 
на състоянието на околната среда са 
предизвикателства, които биха могли 
да се превърнат във възможности за 
всички в средносрочен и дългосрочен 
план, ако се посрещнат по социално 
справедлив начин и ако никой не бъде 
пренебрегнат. Не всички региони и 
държави членки започват необходимия 
и изключително спешен преход от 
една и съща позиция, нито имат еднакъв 
капацитет за отговор, като се имат 
предвид техните исторически, 
икономически и културни особености. 
В екологичния преход някои са по-
напред от други, докато преходът 
означава по-осезаемо социално, 
културно, трудово и икономическо и 
въздействие за регионите и техните 
жители, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — газ, 
каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти — и/или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове и 
други енергоемки отрасли, като 
производството на стомана, цимент, 
химикали, стъкло и транспорта, 
както и свързаните с тях доставчици 
на стоки и услуги. Подобна ситуация 
не само създава риск от различни 
скорости на прехода в Съюза по 
отношение на действията в областта на 
климата, но и допринася за социалното 
неравенство и увеличаването на 
различията между регионите и 
отвъдморските територии и 
държавите членки, в разрез с 
основните ценности на Съюза. 
Поради това е изключително важно 
спешно да се окаже подкрепа на 
регионите и участниците, чийто 
принос е от ключово значение, за да се 
гарантира бърз преход в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата, така че да не 
се увеличават различията. Специално 
внимание следва да се обърне на 
региони по NUTS ниво 3 с население 
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под 12,5 жители/km2 или със средно 
годишно намаляване на населението с 
повече от −1 % между 2007—2017 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да бъде успешен, преходът 
трябва да бъде приобщаващ, социално 
устойчив и приемлив за всички, като 
се обръща специално внимание на 
спазването на принципите, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки, а 
също и различните регионални и 
местни участници, следва да вземат 
предвид неговите социални, трудови и 
икономически последици от самото 
начало, както и въздействието на 
кризата с коронавируса, и да използват 
всички възможни инструменти за 
смекчаване на неблагоприятните 
последици и за повишаване на 
положителните въздействия, като 
например създаването на нови, 
достойни и устойчиви работни 
места и подобряването на 
качеството на въздуха. Бюджетът на 
Съюза следва да бъде съизмерим с 
този преход, а следващата МФР 
следва да даде възможност за 
осъществяване на амбициите на 
Съюза и да позволи отпускането на 
средства от Фонда за справедлив 
преход (ФСП), без да се преразглежда 
намаляването на разпределените 
средства за съществуващите 
политики на Съюза.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
механизъм за справедлив преход. 
Съюзът следва да придружава и 
подкрепя регионите, подрегионалните 
местни участници и жителите в 
прехода към неутралност на Съюза по 
отношение на климата и устойчиви 
работни места чрез обединяване на 
разходите на бюджета на Съюза за 
климата, сближаването, 
икономическите и социалните цели на 
всички съответни равнища, като 
инвестициите със социално 
въздействие се отчитат и насочват 
към териториите и групите хора, 
които най-много се нуждаят от 
подкрепа, за да се постигне преходът.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“),  който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на 

(5) С настоящия регламент се 
създава ФСП, който е един от 
стълбовете на механизма за справедлив 
преход, изпълняван в рамките на 
политиката на сближаване. Целта на 
ФСП е не само да се смекчат 
неблагоприятните последици от 
климатичния преход и да се подкрепят 
действията, насочени към справедлив 
и ефективен енергиен преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, но също така да се 
създадат и увеличат бъдещите 
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прехода чрез финансиране на 
диверсификацията и модернизирането 
на местната икономика и намаляване 
на отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

положителни ефекти чрез подкрепа 
за най-засегнатите територии, което 
включва отвъдморските страни и 
територии, както и населението, и 
по-специално засегнатите работници, за 
да се гарантира социалното, 
териториалното и икономическото 
сближаване. В съответствие със 
специфичната цел на ФСП 
подпомаганите от ФСП действия следва 
пряко да допринасят за улесняването и 
ускоряването на прехода чрез 
създаване на нови възможности за 
устойчива заетост, смекчаване на 
неблагоприятните социални 
последици и финансиране на 
диверсификацията, устойчивостта, 
преобразуването и модернизирането на 
местната икономика, като се 
предотвратява социалната 
несигурност и насърчаването на 
нестабилна бизнес среда. Това е 
отразено в специфичната цел на ФСП, 
която е установена на същото равнище и 
е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР].

Изменение 6

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 

(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 в рамките на Европейския 
зелен пакт за създаване на 
възможности за по-благоденстващ и 
приобщаващ, както и за по-здрав и по-
екологичен континент, ФСП следва да 
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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.

предостави ключов принос за 
интегриране на действията в областта на 
климата и да ускори прехода към 
неутрална по отношение на климата, 
изцяло основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна кръгова 
икономика възможно най-скоро, но не 
по-късно от 2050 година. 
Финансирането от ФСП следва да 
зависи от приемането на целта на 
Съюза за неутралност по отношение 
на климата най-късно до 2050 г., 
както и на междинните цели. 
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 на доброволна основа 
ще допринасят в пълна степен за 
постигането на тази цел в 
съответствие с принципите на 
Европейския стълб на социалните 
права.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства, както и 
националните и регионалните 
инвестиции и частния капитал, и в 
никакъв случай не следва да заменят 
тези инвестиции. Следващата МФР 
следва да бъде амбициозна и да даде 
възможност за постигане на 
поставените цели. Финансирането 
от страна на ФСП не трябва в 
никакъв случай да бъде за сметка на 
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други съществуващи фондове. ФСП 
следва да подкрепя прехода към зелена 
икономика, особено в регионите, 
които са най-силно зависими от 
въглища или други подобни 
неустойчиви горива, и да допринесе за 
нова устойчива политика на 
сближаване, насочена към модели на 
ориентирани към бъдещето и 
екологични работни места.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е не 
само предизвикателство, но и огромна 
възможност за всички държави членки 
и регионални и местни публични и 
частни действащи лица. Ще бъде 
нужна допълнителна подкрепа за 
регионите, в т.ч. най-отдалечените, 
които все още в голяма степен разчитат 
на изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно да 
бъдат закрити и/или модернизирани, за 
да извършат прехода към неутралност 
по отношение на климата, заедно с 
работна сила, която се нуждае от 
повишаване на квалификацията и 
помощ, за да бъде наета в 
екологосъобразните сектори, и които 
не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща целия Съюз, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
първоначалната зависимост от 
неустойчиви дейности на регионите и 
тяхната   способност да финансират 
необходимите инвестиции за 
извършване на прехода към 
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неутралност по отношение на климата 
възможно най-скоро, но не по-късно 
от 2050 г., включително 
насърчаването от тяхна страна на 
алтернативи на основаната на 
изкопаеми горива икономика чрез 
кръгова икономика, която предлага 
възможности за нови работни места, 
регионално икономическо развитие, 
подобряване на териториалното 
сближаване и стимулиране на 
икономиките в местните селски 
райони. 

Изменение 9

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 

(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 
целите в областта на климата и околната 
среда и социалните цели на Съюза, 
включително принципите на 
Европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие. Списъкът на инвестициите 
следва да дава предимство на онези от 
тях, които подкрепят хората, 
социалните иновации, местните 
икономики и трудовия пазар със 
създаване на достойни работни 
места, които са устойчиви в 
средносрочен и дългосрочен план, като 
се вземат предвид всички цели на 
Европейския зелен пакт, като 
същевременно се опазва, съхранява и 
подобрява природният капитал на 
Съюза и се повишават здравето и 
благосъстоянието по отношение на 
свързаните с околната среда рискове 
и въздействия.    Финансираните 
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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. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13, като 
същевременно се запазва и увеличава 
квалифицираната заетост 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.

проекти следва да допринасят за 
прехода към неутрална по отношение на 
климата, основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите, 
енергийноефективна и кръгова 
икономика колкото е възможно най-
скоро, но най-късно до 2050 г. За 
западащите сектори, като 
производството на енергия от каменни и 
лигнитни въглища, торф, газ, петрол и 
битуминозни шисти или добивните 
дейности за тези изкопаеми горива, 
както и за непряко свързаните 
отрасли, като снабдители и 
доставчици на услуги, засегнати от 
тези западащи производства, 
подкрепата следва да бъде стриктно 
обвързана с постепенното 
преустановяване на дейността. Тази 
подкрепа следва да бъде ясно очертана 
в териториалния план за справедлив 
преход и следва да зависи от 
създаването на качествени работни 
места и социален напредък, както и 
от запазването на устойчивостта на 
местната икономика с цел 
преодоляване на потенциалните 
загуби на работни места. 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 
най-късно до 2050 г.13 на неутралност 
на ЕС по отношение на климата, като 
същевременно се запазват и подобряват 
уменията и правата на работниците 
и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. Тези 
инвестиции следва също така да 
дават възможност за финансиране на 
експертни знания и анализи в 
подкрепа на напълно трансформирани 
МСП за задържане на работниците и 
преквалификация на служителите. 
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Особено внимание следва да се обърне 
на прилагането на принципа на 
енергийната ефективност на първо 
място при вземането на 
инвестиционни решения, както и на 
„зелените“ сектори като тези, които 
включват възобновяеми енергийни 
източници, интелигентната 
мобилност, борбата с енергийната 
бедност, инвестициите със социално 
въздействие или други сектори, които 
подпомагат, насърчават и 
стимулират ефективното използване 
на ресурсите и кръговата икономика. 
Тези инвестиции следва също така да 
подкрепят създаването на общности 
за иновации в областта на знанията с 
акцент върху цифровизацията и 
научните изследвания и Европейския 
институт заиновации и технологии, 
като обединяват 
научноизследователски центрове, 
предприемачество, университети и 
местни и регионални органи на 
управление, за да се допринесе за 
постигането на целта за 
интелигентен и устойчив преход. Тези 
мерки следва да засилят създаването 
на екологосъобразни, устойчиви и 
достойни работни места, да смекчат 
отрицателните социални последици и 
да ускорят прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика най-късно до 2050 г.

__________________ __________________
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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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) ФСП следва да се използва също 
така за подкрепа на инвестициите в 
социални, образователни, здравни и 
културни проекти, със специален 
фокус към регионите, които зависят 
от икономика с високи въглеродни 
емисии и са засегнати от 
структурния преход към ресурсно 
ефективна и нисковъглеродна 
икономика. Неравенството на 
възможностите в регионите, 
отговарящи на условията за 
финансиране, засяга по-специално 
достъпа до образование, култура, 
общност, здравеопазване и социални 
услуги. Развитието на силна местна 
общност, която да обединява 
различните поколения, както и 
интегрирането на уязвимите групи в 
обществото без дискриминация, 
може да увеличи икономическите 
възможности и да гарантира 
справедлив преход за всички. За тази 
цел социалните иновации трябва да 
бъдат подкрепяни по-специално в 
областта на образованието и 
грижите в ранна детска възраст, 
образователните институции, 
студентските жилища и цифровото 
оборудване, но също така и в 
областта на здравните услуги и нови 
модели на предоставяне на грижи, 
включително клиники, болници или 
здравни грижи в общността. Това би 
спомогнало да се гарантира, че 
хората, живеещи в региони в преход, 
имат достъп до висококачествени 
обществени услуги и до услуги от общ 
интерес, включително онези от тях, 
които развиват дейност в 
социалната икономика, които са 
толкова важни за местното 
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икономическо развитие и социалната 
пазарна икономика, за подкрепа на 
социално справедлив преход, който не 
пренебрегва никого.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени хората, 
които най-вероятно ще се нуждаят 
от подкрепа за постигане на 
климатичен преход, ФСП следва да 
обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници, като обръща 
специално внимание на най-
уязвимите лица, както е определено в 
[Регламента за ЕСФ +], и на лицата, 
които са най-отдалечени от пазара 
на труда (като например дълготрайно 
безработните, бедните работници и 
незаетите с работа, учене или 
обучение младежи), с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост и да се 
постигне баланс между половете във 
всички сектори, както и 
предоставянето на активни политики 
по отношение на пазара на труда и на 
умения, насочени към ориентирани 
към бъдещето сектори и заетост, 
която осигурява възможности за 
обучение през целия живот и се 
ръководи от принципа на равно 
заплащане за еднакъв труд на едно и 
също място, помощ за хората, 
засегнати от прехода, консултации, 
обучения, помощни услуги и 
индивидуална помощ при търсене на 
работа за всички категории лица, 
търсещи работа, а също така 
осигуряване на равен достъп до всички 
групи хора без дискриминация и 
тяхното активно включване в пазара 
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на труда. Във връзка с това следва да 
се предоставят възможности за 
повишаване на квалификацията и за 
преквалификация на работниците в 
рамките на подходящ срок, преди да 
бъдат засегнати от безработица. 
Усилията трябва да се съсредоточат 
върху икономическото съживяване на 
засегнатите региони, по-специално 
чрез формули за преквалификация и 
чрез тясно сътрудничество между 
националните, регионалните и 
местните органи на съседни държави 
членки, за да се достигне пълният 
потенциал на трансграничния пазар 
на труда в пълно съответствие с 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите членки и 
Комисията следва да вземат 
необходимите мерки за това 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от ФСП, да допринася 
за зачитането и насърчаването на 
равнопоставеността на жените и 
мъжете в съответствие с член 8 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Данните 
от извършените оценки показват, че 
е важно аспектите на целите за 
равнопоставеност на половете да 
бъдат вземани предвид на всяко едно 
равнище и на всички етапи от 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на 
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равенството между половете и 
принципа на „равно заплащане за 
равен труд с равна стойност“, 
икономическата независимост на 
жените, образованието и 
повишаването на квалификацията, 
както и реинтеграцията на 
пострадали от насилие жени на 
пазара на труда и в обществото.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) ФСП има важна роля за 
смекчаване на социалните последици 
отвъд икономическото измерение и не 
следва да бъде просто инструмент за 
бизнес инвестиции. Преходът ще 
струва доста на засегнатите региони 
и на техните жители. Рисковете 
включват не само загуба на работни 
места, но и загуба на местни данъчни 
приходи, както и миграция на 
работната сила, напускане на 
младите и по-възрастните хора и 
потенциално спиране на някои услуги 
(по-специално за въгледобивни 
миньори). Следователно 
инвестициите в социална 
инфраструктура са ключов елемент 
за гарантиране на социално 
справедлив преход, който не 
пренебрегва никого, за да се осигури 
високо равнище на услуги за 
жителите и да се противодейства на 
загубата на услуги. Чрез ФСП следва 
по-специално да се предприемат 
мерки за предотвратяване на 
рецесията и за гарантиране на това, 
че местното население ще приеме 
промяната и че ще има подобрение на 
участието на местните общности, 
както и на инфраструктурата по 
отношение на здравните и 
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социалните услуги и местната 
демокрация.

Изменение 14

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 
Европейския парламент и на Съвета, и 
до защитата на значителен брой работни 
места. Всяка една такава инвестиция 
следва да бъде надлежно обоснована в 
съответния териториален план за 

(12) С цел насърчаване на 
диверсификацията и 
преструктурирането на териториите, 
които се нуждаят от допълнителна 
подкрепа за осъществяване на 
прехода, ФСП следва да предоставя 
подкрепа за производствени инвестиции 
с потенциал за създаване на работни 
места в екологосъобразни и устойчиви 
МСП, и по-конкретно новосъздадени 
предприятия и на такива 
предприятия, които са активни в 
сектора на социалните иновации. 
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 
създаването на екологосъобразна, 
достойна и устойчива заетост. Целта 
трябва да бъде създаването на 
достойни устойчиви работни места в 
ориентирани към бъдещето сектори 
и да се даде възможност за социално 
приобщаване, като същевременно се 
признават, оценяват и подобряват 
уменията и образованието на 
местните човешки ресурси. 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, и ако допринасят за 
всеобхватната цел на ФСП, а именно 
ускоряване на прехода към устойчива 
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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.

на изменението на климата кръгова 
икономика, посредством създаване или 
подкрепа за адаптирането на 
значителен брой работни места, и ако не 
водят до преместване на дейността, 
нито са резултат от такова преместване, 
при пълна съгласуваност с Фонда за 
приспособяване към глобализацията. 
Инвестиции в съществуващи 
промишлени съоръжения, включително 
тези, обхванати от схемата на Съюза за 
търговия с емисии, следва да се 
допускат, при условие че допринасят за 
прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика най-късно 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 Европейския парламент и 
на Съвета14 , а също така при условие 
че в резултат на това са защитени 
значителен брой достойни и 
устойчиви работни места. Всяка една 
такава инвестиция следва да бъде 
надлежно обоснована в съответния 
териториален план за справедлив 
преход, следва да бъде устойчива и 
следва да бъде в съответствие с 
принципа за поставяне на 
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, 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. Преходът, започнат с 
Европейския зелен пакт, трябва да 
бъде от полза за всички и да не води до 
разширяване на неравенствата, като 



RR\1210220BG.docx 159/374 PE648.609v04-00

BG

се обръща специално внимание на 
селските райони и техните 
значителни икономически 
трудности, особено за младите хора.

__________________ __________________
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).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на 
средства по ФСП в един или повече 
приоритети в рамките на програма, 
подпомагана от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) или Кохезионния фонд. В 
съответствие с член 21а от Регламент 
(ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП 
следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да се изисква 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП биха могли да бъдат увеличени 
доброволно с допълнително 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+, на 
които следва да бъдат отпуснати 
допълнителни средства за тази цел. 
Съответните суми, прехвърлени от 
ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват 
на вида операции, определени в 
териториалните планове за справедлив 
преход и на целите на тези фондове. В 
съответствие с целта за 
опростяване, прилагането на ФСП не 
трябва да създава прекомерна 
административна тежест.

Изменение 16



PE648.609v04-00 160/374 RR\1210220BG.docx

BG

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 обвързана с 
действително и измеримо започване и 
осъществяване на процес на преход на 
дадена територия, която има нужда 
от подкрепа, за да прекрати 
зависимостта си от неустойчиви 
дейности, с цел постигане на неутрална 
по отношение на климата икономика 
най-късно до 2050 г. В това отношение 
регионите бенефициери в държавите 
членки следва да подготвят, с 
подкрепата на Комисията, териториални 
планове за справедлив преход. При 
изготвянето на плановете за 
справедлив преход регионите 
бенефициери следва да се 
консултират със съответните 
заинтересовани страни, включително 
местните и регионалните власти в 
съответствие с принципите на 
партньорство, местните и 
регионалните участници като 
съществуващите местни 
предприятия и особено МСП и 
подизпълнителите на големи 
енергийни обекти, гражданското 
общество, социалните партньори и 
съответните местни общности. 
Плановете за справедлив преход 
трябва да описват подробно процеса 
на преход, включително мерките за 
създаване на работни места в 
социално-икономическата област, 
както и повишаването на 
квалификацията и 
преквалификацията и инвестициите 
в местна социална инфраструктура, в 
съответствие поне с амбицията на 
техните национални планове в областта 
на енергетиката и климата , 
европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие. За тази цел Комисията следва 
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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 действащи лица и сектори. 
Съществуващата платформа следва 
да се използва пълноценно за фазата 
на планиране с цел разпространяване 
на най-добри практики. При 
разработването на териториалните 
планове за справедлив преход е 
необходим цялостен подход, който 
отчита въздействието върху 
съседните жилищни райони, 
включително през границите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) За да се гарантира 
дългосрочната ефективност и 
положителното въздействие на 
прехода и на ФСП, ще се изисква 
събиране на данни за по-добро 
прогнозиране на уменията, 
необходими в различните сектори и 
промишленост, за да се адаптират 
към промените, които ще изисква 
новата екологична икономика, и по-
специално модели на въздействието 
на сценариите за декарбонизация 
върху заетостта, както и за 
мониторинг чрез подходящи 
показатели за социална устойчивост.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно 
по отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани 
от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд 
или ФСП, в зависимост от случая), 
които са одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите участници и общини, в 
които трябва да бъде концентрирана 
подкрепата по ФСП, и да се опишат 
специфичните дейности, които да бъдат 
предприети за постигане на неутрална 
по отношение на климата икономика 
най-късно до 2050 г. По-специално, в 
плановете за справедлив преход следва 
да се определи затварянето на 
съоръжения за добив на изкопаеми 
горива или други дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове или дейности, чиито крайни 
промишлени продукти са пряко 
засегнати от прехода към 
неутралност по отношение на 
въглерода, и необходимостта от 
помощ за повишаване на 
квалификацията и преквалификация 
на работниците, както и за 
доставчиците на стоки и услуги, 
които са силно зависими от тези 
индустрии, а също и подробен план за 
инвестициите в социалната 
инфраструктура. Социалните 
партньори участват във всички 
етапи на процеса, за да дадат своя 
принос към конкретните нужди, на 
които трябва да се отговори. Тези 
територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да бъдат 
подробно изложени 
предизвикателствата (икономически, 
социални, териториални и 
екологични), потребностите, 
възможностите и ресурсите на тези 
територии за постигане на прехода, 
включително по отношение на 
социалната инфраструктура, 
потенциала за създаване на работни 
места и съществуващия потенциал за 
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образование и инженерна 
квалификация. В плановете следва да 
се определят видовете операции, които 
са необходими по такъв начин, че да се 
гарантира съгласувано развитие на 
икономически дейности, устойчиви на 
изменението на климата, които 
създават устойчиви и достойни 
работни места, като се отдава 
приоритет на смекчаването на 
социално-икономическите сътресения 
от прехода и които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата най-късно до 
2050 г., както и с целите на 
Европейския зелен пакт, принципите 
на европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие, като същевременно се 
гарантира, че никой няма да бъде 
изоставен. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
бъдат част от националната програма 
на ФСП, която трябва да бъде 
одобрена от Комисията.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП. Комисията 
следва да наблюдава регионите, в 
които използването на ресурсите на 
ФСП води до по-ниски резултати, и 
да гарантира, че тези региони се 
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подкрепят допълнително, за да не се 
пренебрегва никой регион.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите в 
тяхното икономическо, трудово и 
социално преобразуване по време на 
прехода им към неутрална по 
отношение на климата икономика, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен самостоятелно от държавите 
членки. Основните причини в това 
отношение са от една страна разликите 
между нивата на развитие на различните 
територии и конкретните 
предизвикателства на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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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) с цел оказване на подкрепа на 
групите хора и териториите, за които 
се изисква допълнителна подкрепа за 
прехода към икономика, основана на 
възобновяеми източници, 
високоефективна кръгова и неутрална 
по отношение на ресурсите, кръгова и 
неутрална по отношение на климата 
икономика на Съюза до 2050 г., която 
да преобразува предизвикателствата 
на прехода във възможности и да 
допринесе едновременно за напредъка 
на европейския социален модел за 
настоящите и бъдещите поколения и 
за борбата срещу неравенствата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
следната специфична цел:

— да се даде възможност на регионите, 
местните равнища и хората да се 
справят със социалните, трудовите, 
икономическите и екологичните 
предизвикателства и възможности за 
преход към неутрална по отношение на 
климата икономика и обществото, в 
съответствие с целта за 
ограничаване на повишаването на 
температурата в световен мащаб до 
доста под 2 °C , като се полагат 



PE648.609v04-00 166/374 RR\1210220BG.docx

BG

усилия за ограничаване на 
повишаването до 1,5 °C, и 
същевременно се гарантира, че 
плановете за справедлив преход ще 
увеличат прозрачността и 
сигурността за общностите, 
работниците, промишлеността и 
инвеститорите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки.

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки, 
като се обръща особено внимание на 
държавите членки, разчитащи на 
изкопаеми горива, и се зачитат и 
подкрепят общите цели на 
Европейския зелен пакт и на 
европейския стълб на социалните 
права, с цел справяне с 
предизвикателствата, свързани с 
климата и околната среда, като 
същевременно се гарантира 
справедлив преход, при който никой 
не е пренебрегнат. ФСП подкрепя 
дейностите, посочени в член 4, 
параграф 2, букви а) - в), а достъпът 
до него следва да е обвързан с 
условието държавата членка да е 
поела ангажимент за постигането на 
цел за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел Средствата по ФСП в рамките на цел 
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„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021 – 2027 г., възлизат на 10 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт. Финансирането на ФСП 
не е в ущърб на средствата, 
разпределени за другите фондове по 
МФР.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Комисията 0,35 % от 
сумата, посочена в първа алинея, се 
разпределя за техническа помощ.

По инициатива на Комисията 
минимален дял от 0,35 % от сумата, 
посочена в първа алинея, се разпределя 
за техническа помощ.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определя 
годишното разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

3. Комисията приема решение чрез 
делегиран акт в съответствие с член 
10, с което се определя годишното 
разпределение на средствата, 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Средства от Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване
1. Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [Европейски инструмент 
за възстановяване], се изпълняват по 
линия на ФСП чрез сума в размер на 
30 милиона евро по текущи цени от 
сумата, посочена в [член 3, параграф 
2, буква а), подточка vi) от същия 
регламент, при спазване на член 4, 
параграфи 3, 4 и 8] от него.
Тази сума се състои от други средства 
по смисъла на член 3, параграф 2 от 
настоящия регламент и представлява 
външни целеви приходи в 
съответствие с член 21, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046. 
Те се предоставят за поемане на 
бюджетни задължения по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за 2021—2024 г. в допълнение 
към глобалните средства, посочени в 
член 3, както следва:
– 2021 г.: 7 954 600 000 EUR;
– 2022 г.: 8 114 600 000 EUR;
– 2023 г.: 8 276 600 000 EUR;
– 2024 г.: 8 441 600 000 EUR.
В допълнение, 15 600 000 EUR по 
текущи цени се предоставят за 
административни разходи от 
средствата, посочени в първа алинея 
от този параграф.
2. По инициатива на Комисията 
0,35% от сумата, посочена в параграф 
1, първа алинея, се разпределя за 
техническа помощ.
3. Годишното разпределение по 
държави членки на сумата, посочена в 
параграф 1, се включва в решението 
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на Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, 
посочена в приложение I.
4. Чрез дерогация от член 14, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
правилата относно отмяната на 
бюджетни задължения, предвидени в 
дял VII, глава IV от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], се прилагат по 
отношение на бюджетните 
задължения въз основа на средствата, 
посочени в параграф 1 от този член. 
Чрез дерогация от член 12, параграф 4, 
буква в) от Финансовия регламент 
тези средства не може да бъдат 
използвани за следваща програма или 
действие.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с параграф 1 
ФСП подпомага изключително следните 
дейности:

2. В съответствие с параграф 1 
ФСП следните дейности за преход, при 
условие че са допустими съгласно 
Регламент... [Регламент относно 
устойчивата таксономия].

Изменение 29

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) устойчиви инвестиции в МСП, 
включително стартиращи предприятия, 
предприятия, свързани с енергийната 
общност и сдружения на работници, 
както и предприятия, активни в 
сферата на социалните иновации, 
водещи до създаването на достойни и 
устойчиви работни места и до 
икономическа диверсификация и 
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преструктуриране;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови дружества и социални 
предприятия в устойчиви и 
ориентирани към бъдещето сектори, 
енергия от възобновяеми източници, 
екологизиране и изграждане на 
екологосъобразна инфраструктури, 
включително чрез бизнес инкубатори и 
консултантски услуги;

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции със социално 
въздействие, а именно инвестиции, 
които насърчават развитието на 
предприятия, които генерират 
положителни, местни и измерими 
социални и екологични последици;

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в устойчиви 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни екологосъобразни и 
устойчиви технологии;
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Изменение 33

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 
достъпна енергия от възобновяеми 
източници, в намаляването на 
емисиите на парникови газове, в 
енергийната ефективност, включително 
целенасочени мерки за модернизация с 
цел справяне с енергийната бедност и 
лошите жилищни условия, и енергия 
от възобновяеми източници, както и в 
разгръщането на интелигентни, 
енергийно ефективни, местни и 
мултимодални градски средства за 
транспорт с цел намаляване на 
емисиите във всички видове 
транспорт;

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, по-специално 
такива, насочени към 
микропредприятията и малките 
предприятия;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването е) инвестиции във възстановяването 
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и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като 
същевременно се гарантира 
адекватно равнище на спазване на 
принципа „замърсителят плаща“;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

ж) инвестиции в насърчаването на 
нетоксична кръгова икономика, в т.ч. 
биоикономика, включително 
посредством предотвратяване и 
намаляване на отпадъците, ефективност 
на ресурсите, повторна употреба, 
ремонт и рециклиране.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) повишаване на 
квалификацията и преквалификация 
на работниците;

заличава се

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

заличава се
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Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на 
търсещите работа;

заличава се

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) техническа помощ. заличава се

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В съответствие с параграф 1 
ФСП подпомага социалните 
инвестиции, включително тези в 
подкрепа на изпълнението на 
европейския стълб на социалните 
права, като гарантира участието и 
достъпността за хората с 
увреждания и най-нуждаещите се 
лица, по-специално чрез:
a) микрофинансиране, 
финансиране за социални 
предприятия и социалната 
икономика;
б) инфраструктура за местните 
общности, като общински и 
доброволчески центрове;
в) структури за образование и 
обучение;
г) енергийноефективни жилища, 
допринасящи за преодоляване на 
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енергийната бедност, и решения, 
свързани с жилищното настаняване 
за хора, изложени на риск или 
засегнати от бездомничество; 
д) качествени, устойчиви и 
финансово достъпни инфраструктури 
за социални и здравни грижи и 
здравни услуги и иновативни здравни 
решения;
е) дейности, свързани с 
културата и с културното 
наследство, имащи социална цел.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с параграф 1 
ФСП подкрепя следните инвестиции, 
насочени към работниците и към 
лицата, търсещи работа:
a) повишаване на 
квалификацията не само на 
настоящи или бивши работници, 
които работят в отраслите на 
изкопаемите горива, но и на всички 
лица извън пазара на труда, 
включително дългосрочно 
безработните, лицата, търсещи 
първа работа, и младите хора, които 
нито работят, нито учат или се 
обучават (NEET);
б) политики за активен пазар на 
труда и умения, насочени към 
ориентирани към бъдещето сектори 
и заетост, както и персонализирани и 
ориентирани към хората съдействие 
и консултации и помощ за лицата, 
търсещи работа, така че да се 
завърнат на пазара на труда;
в) временни мерки за подпомагане 
на доходите и мерки за социална 
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закрила за работниците, които са 
най-пряко засегнати от прехода, 
когато това е уместно, със специален 
акцент върху бедността сред 
работещите. Тези мерки ще бъдат 
само допълнение към националните 
„спасителни мрежи“, ако е 
необходимо;
г) активно включване и социално-
икономическа интеграция на хората 
и общностите;

 (Букви а) — г) в член 2б съответстват на букви з) — й) от предложението на 
Комисията, със следните промени, отбелязани с получер шрифт и подчертаване:

з) повишаване на квалификацията не само на настоящи или бивши работници, 
които работят в отраслите на изкопаемите горива, но и на всички лица извън 
пазара на труда, включително дългосрочно безработните, лицата, търсещи първа 
работа, и младите хора, които нито работят, нито учат или се обучават 
(NEET);

и) политики за активен пазар на труда и умения, насочени към ориентирани 
към бъдещето сектори и заетост, както и помощ за лицата, търсещи работа, така 
че да се завърнат на пазара на труда;

иа) временни мерки за подпомагане на доходите и мерки за социална закрила за 
работниците, които са най-пряко засегнати от прехода, когато това е уместно, 
със специален акцент върху бедността сред работещите. Тези мерки ще бъдат 
само допълнение към националните „спасителни мрежи“, ако е необходимо;

й) активно включване и социално-икономическа интеграция на хората и 
общностите;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. В съответствие с параграф 1 
ФСП оказва техническа подкрепа по 
отношение на инвестиционните 
направления, посочени в параграфи 2, 
2а и 2б.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

2г. Освен това в региони, 
определени като подпомагани региони в 
съответствие с член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС и в 
съответствие с правилата на Съюза 
за държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, ФСП може 
да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни от 
МСП, при условие че тези инвестиции 
са били одобрени като част от 
териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква з), и са били предмет на 
допълнителна проверка за 
съответствие с Европейския стълб 
на социалните права, и че водят до 
създаването на устойчива и 
качествена заетост и по-добро 
социално приобщаване. Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход и не увеличават, 
нито поддържат зависимостта от 
изкопаеми горива.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф  2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 

2д. ФСП може да подпомага и 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО, при условие че 
тези инвестиции са били одобрени като 
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инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

част от териториалния план за 
справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква и). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход и не увеличават, 
нито поддържат зависимостта от 
изкопаеми горива, и също така са 
устойчиви в социално и екологично 
отношение.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2e. При бюджетирането и 
програмирането на дейности ФСП 
цели осигуряването на подкрепа при 
равни дялове за всяко от трите 
инвестиционни направления, 
посочени в параграфи 2, 2а и 2б. 
Принципът на балансирано споделяне 
може да бъде адаптиран в рамките на 
преценката на регионите със 
задължението да се спазва 
балансиран подход между различните 
инвестиционни направления. 

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива, с 
изключение на природния газ като 
преходно, междинно гориво между 
въглищата и екологичните енергии;
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5– параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дейностите, посочени в член 4, 
параграфи 2а и 2б, се прилагат и 
специфичните изключения от [ЕСФ 
+].

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф  1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, както и с целите за 
декарбонизация до 2050 г. и с 
междинните цели за 2030 г., и когато 
планираните дейности са в 
съответствие с изискванията за 
планиране, определени в член 4, 
параграф 2ж, и целите на 
Европейския зелен пакт.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
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членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, 
е поне един път и половина по-голям 
от размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет, но не 
надхвърля три пъти този размер.

членки, и, по целесъобразност, 
средствата, прехвърлени в съответствие 
с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Делът на ЕСФ+ в общите 
прехвърлени средства не може да 
надхвърля 20 %.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

1. В пълно съответствие с 
принципа на партньорство държавите 
членки, заедно със съответните местни 
и регионални органи на съответните 
територии и социалните партньори, 
както и социалните партньори, 
организациите на гражданското 
общество и местните участници, 
изготвят един или повече териториални 
планове за справедлив преход, 
който/които обхваща(т) една или повече 
засегнати територии, отговарящи на 
ниво 3 от общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 17на Комисията, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия и 
въздействията върху пазара на труда, 
произтичащи от прехода, както и 
непряко засегнатите отрасли като 
доставчици на стоки и услуги, и по-
специално по отношение на 
адаптацията на работниците, 
нужните преквалификации за 
професионални профили, каквито се 
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очакват със смяната на пазара на 
труда в тези територии, или загубата 
на работни места в добива и 
използването на изкопаеми горива и 
преобразуването на производствените 
процеси в промишлените съоръжения с 
най-висок интензитет на емисиите на 
парниковите газове и отрасли, чиито 
крайни промишлени продукти са 
пряко засегнати от прехода към 
неутралност по отношение на 
въглеродните емисии.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище най-
късно до 2050 г., включително правно 
обвързващи дати за ключовите етапи 
на прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(НПЕК), чиято цел е постепенното 
прекратяване на добива на въглища и 
други изкопаеми горива и на 
субсидиите за това на съответната 
територия в срок, съобразен с целта 
за ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5 °C над 
равнищата от прединдустриалния 
период;
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Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите или 
отраслите като най-силно засегнати от 
процеса на преход, посочен в буква а), в 
съответствие с параграф 1;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването 
или затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, трудовото, 
икономическото и екологичното 
въздействие и съпътстващите ползи, 
по-конкретно по отношение на 
здравето и благоденствието, на 
прехода към основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, както 
и потенциала за създаване на работни 
места, нуждата от нови умения и 
други социални 
последствия,произтичащи от 
екологосъобразната икономика, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с прехода към нулеви 
нетни емисии, прехода от 
използването на изкопаеми горива или 
към прекратяването на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
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газове на тези територии и 
предизвикателствата, свързани с 
енергийната бедност;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата от работната група по ФСП 
за справяне със социалните, свързаните 
с пазара на труда, икономическите и 
екологичните предизвикателства и 
възможности за прехода към основана 
на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и енергийно 
ефективна, кръгова и неутрална по 
отношение на климата икономика, с 
подробен списък на планираните 
действия по отношение на принципа 
на балансирано споделяне между 
инвестиционните направления, 
посочени в член 4, параграфи 2, 2а и 
2б.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални, 
териториални, интеррегионални или 
трансгранични стратегии и планове, с 
другите фондове на Съюза, като 
например  [ЕСФ+], ЕФРР и ЕФПГ, 
НПЕК, както и със съответните 
стратегии на Съюза (Европейския 
зелен пакт и Европейския стълб на 
социалните права), а също и с целите 
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на ООН за устойчиво развитие;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подробен списък на различните 
партньори и заинтересовани страни, 
с които се провеждат консултации и 
които представляват хората, 
живеещи на съответната 
територия;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи;

е) описание на инструментите и 
механизмите за управление, състоящи 
се от договореностите за партньорство и 
начина, по който съответните 
местни и регионални органи и 
местните заинтересувани лица са 
били включени в организацията и 
изпълнението на партньорството, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи, в 
съответствие с Европейския кодекс 
на поведение за партньорство в 
рамките на европейските структурни 
и инвестиционни фондове (CDR 
240/2014).

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) описание на начина на 
провеждане на обществената 
консултация преди изготвянето на 
териториалните планове за 
справедлив преход и на начина, по 
който резултатът от тази 
консултация е бил взет под внимание;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на предвидените 
видове операции и на очаквания им 
принос за смекчаване на 
въздействието на прехода;

ж) оценка на възможностите за 
преход на съответните територии и 
на техните жители, с описание на 
предвидените видове операции, 
включително политиките в 
областта на пазара на труда и 
уменията, които се изискват, за да 
играят активна роля за насърчаване и 
подкрепа на заетостта и създаването 
на работни места, и на очаквания им 
принос за смекчаване на социалните, 
икономическите, свързаните с 
енергийната сигурност и с околната 
среда въздействия на прехода и 
превръщането на 
предизвикателствата на прехода в 
нови възможности за региона и за 
хората, живеещи там;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 

з) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции в предприятия, различни от 
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предприятия, различни от МСП 
изчерпателен списък на тези операции и 
предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила очаквания 
брой на създадените работни места, ако 
инвестицията не бъде направена;

МСП изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила очаквания 
брой на създадените работни места, ако 
инвестицията не бъде направена; или 
когато съществува убедителна 
необходимост от преквалификация на 
работниците и лицата, търсещи 
работа, и не е налично друго 
финансиране;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
основана на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика, и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места и са ангажирани със 
социалната устойчивост;
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход за даване на отговор 
на установените потребности от 
развитие.

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход за даване на отговор 
на установените потребности от 
развитие на територията от плана;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) ясно описание на очакваната 
от публичните администрации и 
публичните агенции роля в подкрепа 
на изпълнението на плановете.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 7 – параграф  4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК и европейския 
стълб на социалните права.

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК, Европейския 
зелен пакт, европейския стълб на 
социалните права, ангажиментите на 
Съюза по силата на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие.
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато преразглеждането на даден 
национален план в областта на 
енергетиката и климата в 
съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 налага 
преразглеждане на даден 
териториален план за справедлив 
преход, то се извършва като част от 
средносрочния преглед в 
съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

заличава се

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Регионалните планове за 
справедлив преход изключват всички 
публични инвестиции в 
инфраструктура за изкопаеми горива 
и предлагат възможност за по-
нататъшно укрепване на местните 
икономики и късите икономически 
маршрути.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящият член се прилага 
при пълно спазване на 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство за 
защита на данните и без да се 
засягат разпоредбите на Регламент 
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(ЕС) …/… [новия РОР].

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 4, 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. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
предвидено в член 3, параграф 3 и 
член 8, параграф 4, 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. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка, и провежда консултация със 
заинтересованите страни в 
съответствие с принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 8, параграф 4, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и Съвета 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 3 и член 8, параграф 4, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква a – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) заетостта в добива на каменни и 
лигнитни въглища (тегло 25 %),

ii) заетостта в добива и 
енергопотреблението на каменни и 
лигнитни въглища, шистово масло и 
торф (тегло 25 %),

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 2 милиарда евро. Сумите, 
които надвишават 2 милиарда евро на 
държава членка, се преразпределят 
пропорционално към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 8 милиарда евро. Сумите, 
които надвишават 2 милиарда евро на 
държава членка, се преразпределят 
пропорционално към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 
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съответно се преизчисляват; съответно се преизчисляват;

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Представяне на процеса на 
преход и определяне на най-силно 
засегнатите територии в рамките на 
държавата членка

1. Представяне на процеса на 
преход и определяне на териториите в 
рамките на държавата членка, които се 
нуждаят от помощ за постигането 
на нулеви нетни емисии

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква а – точка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. Представяне на очаквания процес на 
преход към неутрална по отношение на 
климата икономика в съответствие с 
целите на националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
други съществуващи планове за преход 
и поставяне на срокове за 
преустановяване или редуциране на 
дейности като добива на каменни и 
лигнитни въглища или 
производството на електроенергия 
от изгаряне на въглища

Представяне на очаквания процес на 
преход към основана на възобновяеми 
източници, използваща по високо 
ефективен начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика в съответствие с целите на 
националните планове в областта на 
енергетиката и климата и други 
съществуващи планове за преход и 
поставяне на срокове за 
преустановяване или редуциране на 
дейностите, свързани с изкопаеми 
горива, до 2050 г., в срок, съобразен с 
целта за ограничаване на 
покачването на температурата до 
1,5 °C над равнищата от 
прединдустриалния период

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква б – точка 1.2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Определяне на териториите, за 
които се очаква, че ще бъдат най-
силно засегнати, и обосноваване на 
този избор със съответната оценка на 
въздействието по отношение на 
икономиката и заетостта, въз основа на 
представянето, предвидено в раздел 1.1

1.2. Определяне на териториите, 
отраслите, общностите и групите 
живеещи там хора, които в най-голяма 
степен се нуждаят от подходяща 
подкрепа, за да бъдат 
предизвикателствата превърнати във 
възможности за тези хора, и 
обосноваване на този избор със 
съответната оценка на въздействието по 
отношение на икономиката и заетостта, 
въз основа на представянето, 
предвидено в раздел 1.1

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение II – част 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за всяка една от 
определените територии

2. Оценка на предизвикателствата и 
възможностите, които създава 
преходът за всяка една от определените 
територии

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното и териториалното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика

2.1. Оценка на икономическите, 
социалните, отрасловите и 
териториалните предизвикателства и 
възможности на прехода към основана 
на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика
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Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица– параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– западащи сектори, за които се 
очаква да преустановят или значително 
да редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
съответен срок за това;

– западащи сектори и сектори, за 
които се очаква да западнат в 
съответствие с общите цели на 
Европейския зелен пакт, да 
преустановят или значително да 
редуцират дейността си във връзка с 
прехода, в това число и определяне на 
съответен срок за това;

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица– параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– очаквани загуби на работни 
места и потребности от 
преквалификация, като се вземат 
предвид прогнозите за потребности от 
умения;

– очаквани загуби на работни 
места и потребности от 
преквалификация, умения и обучение, и 
планирани видове подкрепа и 
политики, като се вземат предвид 
прогнозираните умения, необходими в 
различните сектори и отрасли за 
адаптиране към необходимите 
промени;

Изменение 81

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица– параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие.

– потенциал за икономическа 
диверсификация и възможности за 
развитие за териториите и техните 
жители в други съществуващи или 
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нови устойчиви сектори и 
предприятия;

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в 
– таблица – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– очакваните ефекти върху 
различните категории местно 
население по отношение на възраст, 
пол и място на пребиваване.

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Потребности от развитие и цели 
до 2030 г. с оглед постигане на 
неутралност по отношение на климата

2.2. Потребности от развитие и цели 
до 2030 г. с оглед постигане на 
основана на възобновяеми източници, 
използваща по високо ефективен 
начин ресурсите и 
енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика

Изменение 84

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Потребности от развитие с оглед 
преодоляване на предизвикателствата на 
прехода; 

– Потребности от развитие с оглед 
посрещането на предизвикателствата и 
възможностите на прехода;
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Изменение 85

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Цели и резултати, които се 
очаква да бъдат постигнати посредством 
изпълнението на приоритета на ФСП.

– Цели и резултати, които се 
очаква да бъдат постигнати посредством 
изпълнението на приоритета на ФСП, 
включително за всички хора, живеещи 
в съответните региони;

Изменение 86

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Цели и резултати по 
отношение на местната икономика.

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.3 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
– таблица – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Други регионални или 
национални планове за развитие.

– Други регионални, национални, 
териториални, интеррегионални или 
трансгранични стратегии и планове, 
с другите фондове на Съюза, като 
например  [ЕСФ+], ЕФРР и ЕФПГ, 
НПЕК, както и със съответните 
стратегии на Съюза (Европейския 
зелен пакт и Европейския стълб на 
социалните права), а също и с целите 
на ООН за устойчиво развитие;

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.3 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г 
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– таблица – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подробен списък на различните 
партньори и заинтересовани страни, 
с които се провеждат консултации и 
които представляват хората, 
живеещи на съответната 
територия.

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква ж 
– таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предвидени видове операции и 
очакваният им принос за смекчаване на 
въздействието на климатичния преход

– предвидени видове операции и 
очакваният им принос за подпомагане и 
активна подкрепа за справедлив 
преход към нулеви нетни емисии.

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква з 
– таблица – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

– изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените 
устойчиви и достойни работни места, 
ако такава инвестиция не бъде 
направена или когато съществува 
убедителна необходимост от 
преквалификация на работниците и 
лицата, търсещи работа, и не е 
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налично друго финансиране;

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква и 
– таблица – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места

– изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към основана на 
възобновяеми източници, използваща 
по високо ефективен начин ресурсите 
и енергийноефективна, неутрална по 
отношение на климата кръгова 
икономика, и водят до значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове до стойности под съответните 
референтни стойности, използвани за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че те са необходими за 
адаптирането, преобразуването или 
загубата на съответните работни 
места и са ангажирани със 
социалната устойчивост.

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква й 
– таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– полезно взаимодействие и 
взаимно допълване на предвидените 
операции с други програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ (подкрепа за процеса на преход), 
други финансови инструменти 
(Модернизационния фонд на Съюза за 
търговия с емисии) и другите стълбове 
на Механизма за справедлив преход 

– полезно взаимодействие и 
взаимно допълване на предвидените 
операции с други програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ (подкрепа за процеса на преход), 
други финансови инструменти 
(Модернизационния фонд на Съюза за 
търговия с емисии) и другите стълбове 
на Механизма за справедлив преход 
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(специална схема в рамките на InvestEU 
и механизъм към Европейската 
инвестиционна банка за отпускане на 
заеми в публичния сектор) за справяне с 
установените нужди от инвестиции

(специална схема в рамките на InvestEU 
и механизъм към Европейската 
инвестиционна банка за отпускане на 
заеми в публичния сектор) за справяне с 
установените нужди от инвестиции и за 
подкрепата, необходима за хората, 
живеещи в съответните региони, по-
специално работниците и търсещите 
работа;

Изменение 93

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.4 – Позоваване: Член 7, параграф 2, буква й 
– таблица – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– описание на очакваната от 
публичните администрации и 
публичните агенции роля в подкрепа 
на изпълнението на плановете.

Изменение 94

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – подточка 3.1 – таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Условия за участието на 
партньори при подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на териториалния план за справедлив 
преход;

– Споразумения за активно участие 
на партньори, в съответствие с 
Европейския кодекс на поведение за 
партньорство в рамките на европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
(CDR 240/2014), включително НПО, 
профсъюзи и други ключови 
представители и заинтересовани страни, 
представляващи хората, живеещи в 
съответните региони, по-специално 
работниците и търсещите работа, в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
териториалния план за справедлив 
преход, включително за това кои 
организации на гражданското общество 
да участват, както и как 
представителите на общностите следва 



PE648.609v04-00 198/374 RR\1210220BG.docx

BG

да бъдат консултирани и ангажирани с 
активното участие в процеса на 
програмиране. Консултациите и 
ангажиментите следва да се 
осъществяват преди, по време на и след 
разработването на програмните 
документи;

Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – подточка 3.1 – таблица – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Резултат от обществената 
консултация.

– Резултат от обществената 
консултация, в съответствие с 
Европейския кодекс на поведение за 
партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (CDR 
240/2014), и описание на начина на 
провеждане на тази консултация и 
начина, по който резултатът от 
тази консултация е бил взет под 
внимание в плана.

Изменение 96

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3 – подточка 3.2 – таблица – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Планирани мерки за мониторинг 
и оценка, в т.ч. показатели за измерване 
на способността на плана да постигне 
целите си

– Планирани мерки за мониторинг 
и оценка, в т.ч. показатели за измерване 
на способността на плана да постигне 
целите си, постепенното премахване 
на дейностите, свързани с 
изкопаемите горива в съответните 
региони, броя на новите устойчиви и 
достойни работни места и 
възможностите за заетост, които 
могат да бъдат създадени, 
резултатите от социалното 
участие, като например намаляване 
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на крайната бедност

Изменение 97

Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – подточка 3.3 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

Орган/и, отговорен/и за координацията 
и мониторинга на изпълнението на 
плана и неговата/тяхната роля

Орган/и, отговорен/и за координацията 
и мониторинга на изпълнението на 
плана и неговата/тяхната роля в 
съответствие с Европейския кодекс 
на поведение за партньорство в 
рамките на европейските структурни 
и инвестиционни фондове (CDR 
240/2014)

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – колона 1 – след “RCO 209” (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За регион NUTS 3, в който се 
изпълняват плановете за справедлив 
преход, регионалното социално 
развитие;
RCO 301 - инвестиции в 
микрофинансиране, финансиране за 
социални предприятия и социалната 
икономика;
RCO 302 - структури за образование и 
обучение;
RCO 303 - инвестиции в 
енергийноефективни жилища, 
допринасящи за преодоляване на 
енергийната бедност, и решения, 
свързани с жилищното настаняване 
за хора, изложени на риск или 
засегнати от бездомничество;
RCO 304 - качествени, устойчиви и 
финансово достъпни инфраструктури 
за социални и здравни грижи и 
здравни услуги и иновативни здравни 
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решения;
RCO 305 - социални иновации, 
включително социални решения и 
схеми, целящи насърчаване на 
социалните въздействия и 
резултатите в секторите;
RCO 306  - дейности, свързани с 
културата и с културното 
наследство, имащи социална цел;
RCO 307 - инфраструктура за 
местните общности, като общински 
и доброволчески центрове;
RCO 308 - приобщаване и достъпност 
за хората с увреждания.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище: Александър Вондра

КРАТКА ОБОСНОВКА

Фондът за справедлив преход (ФСП) е първият стълб на Механизма за справедлив 
преход и се счита за предварително условие за успешен преход към неутрална по 
отношение на климата икономика. Комисията има за цел да гарантира, че „никой няма 
да бъде изоставен“, но предложението за ФСП не отговаря на това обещание. 

Първо, с бюджета си в размер на 7,5 милиарда евро ФСП далеч не отговаря на 
очакваните нужди, които се изчисляват на стотици милиарди до 2050 г. в някои 
държави членки. Ето защо докладчикът счита, че са необходими допълнителни 
средства за увеличаване на размера на ФСП, които трябва да бъдат обсъдени по време 
на текущите преговори по следващата многогодишна финансова рамка. 

Второ, Комисията решава тази липса на ресурси чрез задължително прехвърляне на 
средства от ЕФРР и ЕСФ+. Мнението на докладчика е, че така се отнемат средства от 
други важни цели и че това следва да се извършва само на доброволна основа и по 
преценка на държавите членки, които са в най-добра позиция да оценят собствените си 
нужди от инвестиции.

Трето, приоритетите за разходи на ФСП следва да бъдат променени, за да се постигне 
максимално въздействие. Зависимите от въглища и лигнит региони на ЕС ще бъдат 
първите и най-тежко засегнати от прехода на ЕС към ниски въглеродни емисии. 
Следователно значителни ресурси по линия на ФСП следва да бъдат инвестирани в 
държавите членки и регионите, които продължават да бъдат силно, ако не изцяло, 
зависими от въглища и лигнит и където икономическите и социалните последици от 
прехода към устойчивост ще бъдат най-силно изразени. 

За да се улесни климатичният преход в държавите членки:

- следва да се разрешават инвестиции в газ, ако те водят до значително 
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намаляване на емисиите, тъй като газът следва да се счита за преходен източник на 
енергия;

- големите предприятия не следва да бъдат дискриминирани, тъй като могат да 
предоставят инвестиции в по-голям мащаб, въпреки че естествено МСП и 
нововъзникващите предприятия следва също да бъдат подкрепяни; както и 

- новите технологии следва да бъдат подкрепяни, ако са достигнали достатъчно 
напреднал етап, за да бъдат внедрени, така че ФСП да може да доведе до реални 
промени в краткосрочен план.

Предвид настоящия по-широк политически контекст, включително вероятността да има 
по-малък инвестиционен капацитет след кризата с COVID-19, докладчикът счита, че 
ЕС може да не е готов да продължи да следва целта си за неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 175, трета алинея 
от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 175, трета алинея и 
член 322, параграф 1, буква а) от него,

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021 – 2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021 – 2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение, и по-специално 
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ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

определената в член 2 от това 
споразумение цел, и постигане на 
целите на ООН за устойчиво развитие 
чрез концентриране на финансирането 
от Съюза върху устойчиви в 
екологично и социално отношение 
цели. Настоящият регламент е в 
изпълнение на един от приоритетите, 
определени в съобщението относно 
Европейския зелен пакт („Европейският 
зелен пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
предоставяне на подкрепа за 
териториите на Съюза и техните 
жители, и по-специално за най-
уязвимите, при преодоляването на 
икономическите и социалните 
предизвикателства във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата, устойчива в екологично 
отношение, ефективна от гледна 
точка на ресурсите и кръгова 
икономика най-късно до 2050 г., при 
което всички оставащи емисии на 
парникови газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране, а 
природният капитал на Съюза и 
здравето и благосъстоянието на 
гражданите се защитават и 
повишават.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по (2) Преходът към неутрална по 
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отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с 
целите на Парижкото споразумение. 
Въпреки че борбата с изменението на 
климата и влошаването на състоянието 
на околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще 
създаде възможности и 
предизвикателства за всички в 
средносрочен план, не всички региони и 
държави членки започват своя преход от 
една и съща позиция, нито имат еднакъв 
капацитет за отговор. Някои са по-
напреднали от други, докато преходът 
означава по-осезаемо социално и 
икономическо въздействие за 
регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива – особено 
на каменни и лигнитни въглища, торф и 
битуминозни шисти – или на 
промишлени сектори с висок интензитет 
на емисиите на парникови газове. 
Подобна ситуация не само създава риск 
от различни скорости на прехода в 
Съюза по отношение на действията в 
областта на климата, но и от нарастване 
на различията между регионите, което е 
в ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване.

отношение на климата, устойчива в 
екологично отношение, ефективна от 
гледна точка на енергията и 
ресурсите и кръгова икономика 
представлява една от най-важните цели 
на политиката на Съюза и ще изисква 
значителни допълнителни 
инвестиции. На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюз като 
начин да се спомогне за постигането 
на целите на Парижкото споразумение. 
Въпреки че мерките за борба с 
изменението на климата и влошаването 
на състоянието на околната среда ще 
донесат общи ползи в дългосрочен 
план, те създават възможности и 
предизвикателства за всички в 
средносрочен план, тъй като не всички 
хора, територии и държави членки 
започват своя преход от една и съща 
позиция, нито имат еднакъв капацитет 
за отговор. Някои са по-напреднали от 
други, докато преходът означава по-
осезаемо социално и икономическо 
въздействие за регионите, които в 
голяма степен разчитат на изкопаеми 
горива – особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти – 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

Изменение 4

Предложение за регламент
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Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде насочен към хората, 
справедлив, приобщаващ и социално 
приемлив за всички, да намалява 
неравенствата и да зачита принципа 
„никой няма да бъде изоставен“. 
Поради това както Съюзът, така и 
държавите членки трябва да вземат 
предвид неговите икономически, 
екологични и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за избягване, а 
когато това не е възможно, за 
смекчаване на неблагоприятните 
последици и за създаване на нови 
възможности за хората и 
териториите, които в най-голяма 
степен са засегнати от прехода. 
Бюджетът на Съюза има важна роля в 
това отношение.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Преходът към икономика, 
неутрална по отношение на 
въглеродните емисии, представлява 
също така и възможност за създаване 
на повече работни места. Съгласно 
годишния преглед на Европейската 
комисия от 2019 г. на заетостта и 
социалното развитие в Европа 
преходът към икономика, неутрална 
по отношение на въглеродните 
емисии, ще увеличи броя на 
наличните работни места. Очаква се 
до 2030 г. преходът да създаде 
допълнителни 1,2 милиона работни 
места в Съюза, в допълнение към вече 
очакваните 12 милиона нови работни 
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места. Съгласно Комисията преходът 
би могъл да смекчи текущата 
поляризация на работните места в 
резултат на автоматизацията и 
цифровизацията, като създаде 
работни места също и със средна 
работна заплата и средни изисквания 
за умения, особено в строителството 
и производството.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Укрепването на 
инструментите на политиката на 
сближаване и бюджетните 
облекчения на Съюза са от ключово 
значение предвид настоящите 
неблагоприятни икономически и 
социални последици от пандемията 
от COVID-19 в държавите членки. 
Държавите членки следва да имат 
свободата да пренасочват средства 
между фондове, разходни позиции и 
приоритети в съответствие със 
своите икономически и социални 
нужди, независимо от целите за 
тематична концентрация и 
макроикономическите и/или 
политическите условия на Съюза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021 – 

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021 – 
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2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да оказва подкрепа на хората и 
териториите за преодоляване на 
социалното, екологичното и 
икономическото въздействие на 
прехода към неутралност на Съюза по 
отношение на климата чрез обединяване 
на разходите от бюджета на Съюза за 
постигане на целите в областта на 
климата и екологичните, 
икономическите и социалните цели на 
регионално равнище, както и в 
светлината на въздействието на 
извънредното положение във връзка с 
COVID-19.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията 
и модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
подпомогнат действията, целящи 
справедлив и успешен енергиен преход 
към неутрална по отношение на 
климата икономика, и да се избегнат, 
а когато това не е възможно, да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния и екологичния преход 
чрез подкрепа и предоставяне на нови 
възможности за най-засегнатите хора 
и територии, и по-специално за пряко 
засегнатите работници. В 
съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
улесняване и смекчаване на 
въздействието на прехода чрез 
създаване на нови възможности за 
устойчива заетост, чрез смекчаване 
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разпоредби – РОР]. на отрицателното отражение върху 
заетостта и неблагоприятните 
социални последици, които могат да 
доведат до обезлюдяване на 
засегнатите региони, както и чрез 
финансиране на диверсификацията и 
модернизирането на местната 
икономика посредством пряка 
подкрепа за устойчивите в екологично 
и социално отношение действия. Това 
е отразено в специфичната цел на ФСП, 
която е установена на същото равнище и 
е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби – РОР].

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Размерът на ФСП следва да 
бъде съобразен с потребностите във 
връзка със 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.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предвид значението на борбата (6) Предвид значението на борбата 
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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.

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 да ускори 
прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика най-късно до 
2050 г. Средствата от определения за 
ФСП пакет допълват и надграждат 
инвестициите, необходими за постигане 
на общата цел 40% от бюджетните 
разходи на Съюза да допринасят за 
постигането на целите в областта на 
климата. Прехвърлените от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+) средства, 
ако така решат държавите членки, 
ще допринасят в пълна степен за 
постигането на тази цел.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Средствата от ФСП сами по 
себе си не могат да осъществят 
прехода към неутралност по 
отношение на климата. Другите два 
стълба на Механизма за справедлив 
преход ще предложат допълнителен 
набор от мерки и възможности за 
финансиране, наред с ФСП, с цел да се 
улесни и ускори преходът на най-
засегнатите региони. Специална 
схема за справедлив преход по 
програмата InvestEU ще привлече 
частни инвестиции, които да са в 
полза на регионите в състояние на 
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преход и да подпомагат техните 
икономики да намерят нови 
източници на растеж, като например 
проекти за декарбонизация, 
икономическа диверсификация на 
регионите, енергетика, транспорт и 
социална инфраструктура. 
Механизмът към Европейската 
инвестиционна банка за отпускане на 
заеми в публичния сектор , обезпечен 
от бюджета на Съюза, ще се използва 
за преференциални заеми за публичния 
сектор, например за инвестиции в 
енергийна и транспортна 
инфраструктура, районни 
отоплителни мрежи и изолация на 
сгради.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Справедлив преход означава 
също така и подкрепа за най-
засегнатите от изменението на 
климата. Въздействието на 
изменящия се климат ще засегне 
непропорционално силно някои 
региони и общности, които трябва да 
бъдат подпомогнати в духа на 
европейската солидарност.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да са 
в допълнение към наличните по 
политиката на сближаване средства, без 
да се засягат другите цели на 
политиката на сближаване и 
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финансирането, предвидено за други 
цели по линия на ЕФРР и ЕСФ+.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на твърди изкопаеми 
горива или на промишлени дейности с 
висок интензитет на емисиите на 
парникови газове, които трябва 
постепенно ще бъдат закрити или да се 
адаптират поради прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
които не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща всички държави 
членки, но разпределението на неговите 
финансови средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Климатичният и екологичен 
преход е предизвикателство за всички 
държави членки, но също така ще 
предоставя нови възможности в 
дългосрочен план. Той ще бъде особено 
труден за онези държави членки, които 
в голяма степен разчитат на твърди 
изкопаеми горива, а също така на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Тези дейности ще трябва 
постепенно ще бъдат закрити или да се 
адаптират поради прехода към 
неутралност по отношение на климата, 
като същевременно се гарантира 
сигурността на доставките на 
безопасна и устойчива енергия на 
достъпна цена. Поради това ФСП 
следва да обхваща всички държави 
членки, но разпределението на неговите 
финансови средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата..

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 

(9) За да бъде установена подходяща 
финансова рамка за ФСП, Комисията 
следва да определи годишното 
разпределение на наличните средства по 
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държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии.

държави членки по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ въз основа на 
обективни критерии и ясно определени 
условия.

Изменение 16

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 
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 

(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 общностите, 
работниците, местните икономики и 
са устойчиви в средносрочен и 
дългосрочен план, като се вземат 
предвид всички цели на Зеления пакт и 
Европейския стълб на социалните 
права. Финансираните проекти следва 
да допринасят за прехода към неутрална 
по отношение на климата, устойчива в 
екологично отношение, ефективна от 
гледна точка на енергията и 
ресурсите и кръгова икономика. 
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 
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 
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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.

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 в 
рамките на срок, който е в 
съответствие със задълженията на 
Съюза по Парижкото споразумение, 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 енергетиката и 
постигането до 2050 г.13 на целите за 
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 борбата 
срещу енергийната бедност, 
дейностите за засилване на 
внедряването на модерни и устойчиви 
технологии, включително на 
технологии, основаващи се на 
изкуствен интелект, както и в 
областите на цифровизацията и 
свързаността, при условие че тези мерки 
спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
климатичния и екологичен преход и 
допринасят за значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и използването на природните 
ресурси. Инвестициите в кръгова 
икономика с устойчиви източници, 
която използва биогорива, и във 
възстановяване на увредените 
екосистеми са от съществено 
значение за постигане на целта за 
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неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. Тези инвестиции 
са скъпи и всички държави членки 
следва да бъдат допустими за 
подпомагане, независимо от 
финансовите им възможности. 

_________________ _________________
12a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за създаване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (OВ 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.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) ФСП следва да подкрепя 
дейностите и внедряването на 
технологии, които са жизнеспособни 
в дългосрочен план и няма да зависят 
от субсидии, за да функционират след 
първоначалното разширяване на 
дейността. Подкрепяните дейности 
не следва да възпрепятстват 
развиването и внедряването на 
нисковъглеродни алтернативи или да 
водят до зависимост от активи, 
които са вредни за целите за 
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неутралност по отношение на 
климата и за екологичните цели, 
като се взема предвид жизненият им 
цикъл.

Обосновка

Привеждането в съответствие с таксономията на ЕС за устойчиви финанси, 
договорена между трите институции на ЕС, улеснява съгласуваността на 
политиките, включително в областта на климата и околната среда, и бюджетните 
разходи на ЕС. Таксономията на ЕС предоставя основна референтна рамка, за да се 
направи оценка дали инвестициите са устойчиви. ФСП не подкрепя дейности, които 
биха били в противоречие с целите на Зеления пакт в областта на климата или 
околната среда.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени хората, 
които са най-засегнати от климатичния 
и екологичен преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници, както и на 
самостоятелно заетите лица и на 
безработните, с цел да им се помогне 
да се приспособят към новите 
възможности, както и предоставянето на 
активно и персонализирано 
съдействие на всички категории 
търсещи работа и тяхното активно 
включване в обществото, като 
същевременно се зачита равенството 
между половете и се работи за 
постигане на баланс между половете.

Изменение 19

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

(11a) ФСП има важна роля за 
смекчаване на социалните последици 
отвъд икономическото измерение и не 
следва да бъде просто инструмент за 
бизнес инвестиции. Преходът към 
неутралност по отношение на 
климата може да постави изисквания 
пред засегнатите региони и техните 
жители. Рисковете включват не само 
загуба на работни места, но и загуба 
на данъчни приходи на местно 
равнище, както и миграция на 
работници, което означава да бъдат 
изоставени младежите и хората в 
напреднала възраст и евентуално да 
се наложи преустановяването на 
някои услуги, по-специално за 
миньорите от въгледобивната 
промишленост. Следователно 
инвестициите в социална 
инфраструктура, за да се осигури 
високо равнище на услуги за хората, 
живеещи в засегнатите райони, и да 
се компенсира загубата на услуги, са 
ключов елемент за гарантиране на 
справедлив в социално отношение 
преход, при който никой няма да бъде 
изоставен. Чрез ФСП следва по-
специално да се предприемат мерки, 
за да се предотврати рецесията и да 
се гарантира, че местното население 
ще приеме промяната и че ще се 
подобрят услугите, предоставяни на 
местните общности, и 
инфраструктурата, свързана със 
здравните и социалните услуги и 
местната демокрация.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел насърчаване на (12) С цел насърчаване на 
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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 
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 

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 
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, а също така не допълват 
финансиране, получено съгласно 
Директива 2003/87/EC. 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-
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като подпомагани региони за целите на 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС.

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.

__________________ ______________________
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). 

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Правилата на Съюза за 
държавната помощ трябва да са 
гъвкави, за да могат регионите в 
преход, отговарящи на условията за 
финансиране, да привлекат частни 
инвестиции. При изготвянето на 
новите насоки Комисията следва 
също така да вземе предвид 
проблемите, свързани със 
структурните промени в 
съответните региони, за да 
гарантира, че на тези региони се 
предоставя достатъчна гъвкавост, за 
да осъществят проектите си по 
начин, който е жизнеспособен в 
социално и икономическо отношение.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Подкрепата за продуктивни 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, чрез ФСП не следва да се 
ограничава до районите, отговарящи 
на условията за държавна помощ 
съгласно приложимите правила за 
държавна помощ в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС. Напротив, правилата за 
държавна помощ трябва да позволят 
на всички региони, получаващи помощ 
чрез ФСП, ефективно да се справят 
на ранен етап със заплахата от 
загуба на работни места. Това следва 
да бъде осигурено и чрез съответно 
адаптиране на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията 1a ;
________________
1a Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (OВ L 187, 26.6.2014 г., стp. 
1).

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) На най-засегнатите райони от 
прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика следва да се 
даде възможност за активно справяне 
със свързаната с него структурна 
промяна на възможно най-ранен етап. 
Това изисква корекции в 
законодателството за държавната 
помощ, напр. чрез нови насоки на 
Европейската комисия въз основа на 
член 107, параграф 3, буква б) или в) 
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от ДФЕС, така че да се гарантира, че 
помощта е допустима съгласно 
приложимите правила, независимо 
от статута на подпомаганите 
региони;

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+) или 
Кохезионния фонд. В съответствие с 
член 21а от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
средствата по ФСП следва да бъдат 
увеличени с допълнително финансиране 
от ЕФРР и ЕСФ+. Съответните суми, 
прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва 
да съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
ЕФРР, ЕСФ+ или Кохезионния фонд. В 
съответствие с член 21а от Регламент 
(ЕС) [новия РОР] средствата по ФСП 
могат да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

Изменение 25

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 

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното и измеримо 
осъществяване на процес на справедлив 
преход на дадена територия с цел 



RR\1210220BG.docx 223/374 PE648.609v04-00

BG

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.

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 и общности.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Разпределението на финансови 
средства по линия на ФСП следва да е 
обвързано с одобряването от страна 
на държавите членки на целта на ЕС 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. и 
показването на техния ангажимент в 
тази връзка, както и с приемането на 
дългосрочна стратегия в 
съответствие с Парижкото 
споразумение и неговата цел по 
отношение на температурата. В 
случай че тези условия не са 
изпълнени от дадена държава членка, 
50% от разпределените годишни 
средства за съответната държава 
членка следва да бъдат суспендирани, 
докато тази държава членка одобри и 
покаже този ангажимент.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите хора и територии, в които 
следва да бъде концентрирана 
подкрепата по ФСП, и да се опишат 
специфичните дейности, които да бъдат 
предприети за постигане на неутрална 
по отношение на климата икономика, 
по-конкретно по отношение на 
преобразуването или затварянето на 
съоръжения за добив на изкопаеми 
горива или други дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове в рамките на срок, който е в 
съответствие със задълженията на 
Съюза по Парижкото споразумение. 
Тези територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата, 
възможностите и нуждите от 
инвестиции на тези територии и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата и 
екологосъобразни икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Зеления пакт. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията. 
Инвестиционните области и 
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приоритети, определени от 
Комисията в приложение Г към 
докладите по държави в рамките на 
европейския семестър за 2020 г., 
могат да бъдат използвани за оценка 
на инвестициите на държавите 
членки.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага хората и 
териториите, които са изправени пред 
икономическо и социално 
преобразуване в прехода им към 
неутрална по отношение на климата, 
устойчива в екологично отношение, 
изцяло основана на възобновяеми 
енергийни източници, високо 
ефективна от гледна точка на 
ресурсите и енергията и кръгова 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
специфичните предизвикателства 
пред най-необлагодетелстваните хора и 
региони, както и ограничението на 
финансовите средства на държавите 
членки и териториите, и от друга, 
необходимостта от съгласувана рамка за 
изпълнение, обхващаща няколко фонда 
на Съюза при споделено управление. 
Тъй като тези цели могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
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член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 29

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 в териториите, изправени пред 
различни сериозни социално-
икономически предизвикателства, 
произтичащи от спецификите на 
държавите членки при процеса на 
преход към неутрална по отношение на 
климата, устойчива в екологично 
отношение, ефективна от гледна 
точка на енергията и ресурсите и 
кръгова икономика на Съюза най-късно 
до 2050 г. и от целта на Съюза за 2030 
г. за намаляването на емисиите от 
парникови газове.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2

Специфична цел Специфична цел

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“, 
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по отношение на климата икономика“. както е посочено в член 1, параграф 1.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и 
работни места“ във всички държави 
членки.

1. ФСП подпомага социалното, 
социално-икономическото и 
екологичното въздействие от прехода 
в засегнатите региони във всички 
държави членки.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 2021 
– 2027 г., възлизат на 7,5 милиарда евро 
по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 2021 
– 2027 г., възлизат на [X] милиарда евро 
по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт. Финансирането на ФСП 
не е в ущърб на средствата, 
разпределени за другите фондове по 
МФР. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Достъпът до средствата, 
предоставяни по линия на ФСП, 
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зависи от одобряването и 
показването на ангажимент от 
страна на държавите членки за 
постигане на целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г. в 
техните планове за справедлив 
преход, както и от приемането на 
дългосрочна стратегия, посочена в 
член 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a, в съответствие с 
Парижкото споразумение.
Ако дадена държава членка не 
изпълни условията, предвидени в 
първата алинея, годишните 
разпределени средства за тази 
държава членка се намаляват с 50% 
до изпълнението на тези условия.
В рамките на междинния преглед, 
посочен в член 7, параграф 4, се прави 
оценка дали определените в 
настоящия параграф условия са 
достатъчни, за да позволят плавен 
енергиен преход към неутрална по 
отношение на климата икономика, 
както е посочено в член 1, параграф 1. 
Когато е целесъобразно, Комисията 
приема законодателно предложение 
за изменение на настоящия параграф.
_________________
1a Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и 
на действията в областта на 
климата, за изменение на регламенти 
(ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 
2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета, 
директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 
2015/652 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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(OВ L 328, 21.12.2018 г., стp. 1).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

4. Чрез дерогация от член [21а] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, могат 
да получат допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+ в границите, 
определени в член 6, параграф 2.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с параграф 1 
ФСП подпомага изключително 
следните дейности:

2. В съответствие с параграф 1 
ФСП подпомага следните дейности:

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

a) производствени и устойчиви 
инвестиции в предприятия, по-
специално микропредприятия, МСП и 
стартиращи предприятия, преди всичко 
в секторите, необходими за 
справедлив преход към неутрална по 
отношение на климата икономика, 
както е посочено в член 1, параграф 1;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, с особен акцент 
върху МСП и стартиращите 
предприятия, с цел да се допринесе за 
икономическа диверсификация и 
преструктуриране, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;
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в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии, водещи до 
значително намаляване на емисиите 
на парникови газове и използването на 
ресурси или енергия;

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, 
безопасна енергия от устойчиви 
източници на достъпна цена, в 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, в енергийната ефективност и 
ефективността на ресурсите 
(включително районните 
отоплителни системи) и в енергията 
от възобновяеми енергийни източници, 
както и в технологии за съхранение 
на енергия и енергийни мрежи, като 
например интелигентни мрежи и 
супермрежи;
га) инвестиции, свързани с 
производството, преработването, 
разпределението, съхранението и 
изгарянето на газ, при условие че това 
се използва като междинна 
технология, заменяща въглища, 
лигнит, торф, битуминозни шисти, и 
се докаже, че води до значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и че следва да позволява 
използването на газ от възобновяеми 
източници на по-късен етап. Тези 
инвестиции следва да бъдат 
приведени в съответствие с 
критериите, определени в Регламент 
(ЕС) 2020/852, освен ако държавата 
членка обоснове надлежно в 
териториалния план за справедлив 
преход необходимостта от подкрепа 
на операция, която не е приведена в 
съответствие, и докаже, че тази 
инвестиция е в съответствие с 
неутралността по отношение на 
климата до 2050 г.;
гб) целенасочени мерки за 
модернизиране на енергийната 
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ефективност с цел справяне с 
енергийната бедност и лошите 
жилищни условия;
гв) инвестиции, целящи да се 
насърчи преминаването към по-
устойчиви видове мобилност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, както и в 
комуникационни технологии, които 
позволяват да се развива 
оптимизацията на потреблението, 
като се отчита необходимостта от 
значително намаляване на 
използването на ресурси и енергия;

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като 
същевременно се гарантира спазване 
на принципа „замърсителят плаща“;

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

ж) инвестиции в установяването и 
укрепването на кръговата икономика с 
устойчиви източници, а също така и 
на биоикономиката, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

з) повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците;

з) повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците и на 
търсещите работа, включително на 
самостоятелно заетите лица, с цел 
преодоляване на недостига на умения, 
необходими за справедлив преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, съгласно посоченото в 
член 1, параграф 1;

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

и) съдействие при търсене на работа на 
търсещите работа, при зачитане на 
равенството между половете и 
стремеж към баланс между половете, 
когато това е възможно ;

й) активно включване на търсещите 
работа;

й) активно включване на търсещите 
работа, при зачитане на равенството 
между половете и стремеж към 
баланс между половете, когато това 



PE648.609v04-00 232/374 RR\1210220BG.docx

BG

е възможно;

к) техническа помощ. к) техническа помощ, 
включително инкубатори и 
развъдници на проекти на местно и 
национално равнище, които събират 
на едно място финансиращи лица и 
организатори на проекти.

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход и не водят до 
прехвърлянето на работни места, 
капитал или производствени процеси 
от една държава членка в друга.

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход, водят до значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове под съответните референтни 
стойности, установени за безплатно 
разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, не увеличават 
зависимостта от изкопаеми горива и 
са необходими за защитата на 
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значителен брой работни места на 
съответната територия. 
Бенефициерите на подкрепа по линия 
на ФСП не получават за даден проект 
допълнително финансиране от други 
фондове по Директива 2003/87/ЕО.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

a) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 
електроцентрали, или всякакви 
дейности, свързани със сектора на 
атомната енергетика;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на твърди изкопаеми 
горива;

Обосновка

За икономиките, които са силно зависими от въглищата, природният газ е важно 
преходно гориво, което позволява преход към чисти и устойчиви източници на енергия. 
Въпреки това тези инвестиции трябва да докажат, че водят до значително 
намаляване на емисиите на парникови газове.

Изменение 38

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

га) инвестиции в съоръжения за 
третиране на остатъчни отпадъци;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, 
които предполагат прехвърлянето на 
работни места, капитал и 
производствени процеси от една 
държава членка в друга.

Обосновка

ФСП не следва да води до преместване на икономически дейности.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) инвестиции, които биха довели 
до неустойчиво използване на биомаса 
или каквото и да е използване на 
хранителни култури за целите на 
производството на енергия;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) дейности или инвестиции, при 
които има повишен риск в 
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дългосрочен план от 
нежизнеспособност и зависимост от 
субсидии, за да функционират след 
първоначалното разширение на 
дейността;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) дейности или инвестиции, 
които биха възпрепятствали 
развиването и внедряването на 
нисковъглеродни алтернативи и 
водят до зависимост от активи, 
които са несъвместими с целите за 
неутралност по отношение на 
климата с оглед на жизнения им 
цикъл;

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) дейности или инвестиции, 
които биха възпрепятствали 
развиването и внедряването на 
нисковъглеродни алтернативи и 
водят до зависимост от активи, 
които са вредни за целите в областта 
на климата и околната среда с оглед 
на жизнения им цикъл.

Обосновка

Въпрос на законодателна и политическа съгласуваност. Привеждане в съответствие 
и препращане към таксономията на ЕС за устойчиви финанси.

Изменение 44
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата по ФСП се 
програмират за категориите региони, 
където се намират съответните 
територии, въз основа на териториални 
планове за справедлив преход, 
изготвени в съответствие с член 7 и 
одобрени от Комисията като част от 
програма или от изменение на програма. 
Програмираните средства са под 
формата на една или повече специфични 
програми или на един или повече 
приоритети в рамките на дадена 
програма.

1. Средствата по ФСП се 
програмират за категориите региони, 
където се намират съответните хора и 
територии, въз основа на териториални 
планове за справедлив преход, 
изготвени в съответствие с член 7 и 
одобрени от Комисията като част от 
програма или от изменение на програма. 
Програмираните средства са под 
формата на една или повече специфични 
програми или на един или повече 
приоритети в рамките на дадена 
програма. Средствата следва да се 
разпределят за териториите, които 
са най-засегнати от прехода към 
неутралност по отношение на 
климата.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход хора и 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка и целите относно 
температурата в Парижкото 
споразумение.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или 
приоритетите на ФСП включва(т) 
средствата по ФСП, съставени от 
всички или част от средствата по 
ФСП за държавите членки, и 
средствата, прехвърлени в 

2. Ако държава членка реши да 
прехвърли на ФСП средства в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕС) [новия РОР], целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, 
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съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, е 
поне един път и половина по-голям от 
размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет, но не 
надхвърля три пъти този размер.

не надхвърля три пъти размера на 
приоритета или приоритетите на 
ФСП.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално и регионално 
равнище, както е посочено в член 1, 
параграф 1, в съответствие с последната 
версия на националния план в областта 
на енергетиката и климата („НПЕК“), 
включително график за постепенно 
извеждане от употреба на 
изкопаемите горива в срок, който е в 
съответствие с целта за 
продължаване на усилията за 
ограничаване на покачването на 
температурата до 1,5°C спрямо 
нивата от прединдустриалния 
период;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на хората и териториите 
като най-силно засегнати от процеса на 
преход, посочен в буква а), и които 
трябва да получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата и 
възможностите, които създава 
преходът за най-силно засегнатите хора 
и територии, включително социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика, 
както е посочено в член 1, параграф 1, 
установяване на потенциалния брой 
засегнати работни места и загуба на 
работни места, потребностите от 
развитие и целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове на тези територии;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, както е посочено в член 1, 
параграф 1;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, 
планираните мерки за мониторинг и 

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство и как 
съответните местни и регионални 
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оценка и отговорните органи; органи и местните заинтересувани 
лица са включени в организацията и 
изпълнението на партньорството, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи, както и 
списък на участващите партньори 
според посоченото в параграф 3;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2 — буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) ако е приложимо, обосновка за 
инвестициите в свързани с газ 
операции, които не са приведени в 
съответствие с критериите, 
посочени в Регламент (ЕС) 2020/852, 
включително доказателство за 
съгласуваността на тези инвестиции 
с неутралността по отношение на 
климата до 2050 г.;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП 
изчерпателен списък на тези операции и 
предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила 
очаквания брой на създадените 
работни места, ако инвестицията не 
бъде направена;

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от 
микропредприятия и МСП, 
изчерпателен списък на тези операции и 
предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа за 
успеха на процеса на преход, посочен в 
буква а), и за преодоляване на 
предизвикателствата, посочени в 
буква в), както и доказателство, че 
инвестициите не водят до 
прехвърлянето на работни места, 
капитал или производствени процеси 
от една държава членка в друга;
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Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места, както и доказателство, че не се 
възползват от други фондове, налични 
съгласно Директива 2003/87/ЕО;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат всички 
съответни партньори съгласно член [6] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР].

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение
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б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 2 милиарда евро. Сумите, 
които надвишават 2 милиарда евро на 
държава членка, се преразпределят 
пропорционално към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 
съответно се преизчисляват;

б) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква а), се 
коригират, за да се гарантира, че нито 
една държава членка не получава сума, 
надвишаваща 8 милиарда евро (по цени 
от 2018 г.). Сумите, които надвишават 8 
милиарда евро на държава членка, се 
преразпределят към средствата, 
разпределени за всички други държави 
членки. Дяловете на държавите членки 
съответно се преизчисляват; 

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква в), се 
коригират, за да се гарантира, че 
окончателният размер на средствата, 
разпределени по линия на ФСП, възлиза 
на интензитет на помощта на глава от 
населението (изчислен въз основа на 
цялото население на държавата членка) 
от поне 6 евро за целия период.

г) средствата, разпределени в 
резултат на прилагането на буква в), се 
коригират, за да се гарантира, че 
окончателният размер на средствата, 
разпределени по линия на ФСП, възлиза 
на интензитет на помощта на глава от 
населението (изчислен въз основа на 
цялото население на държавата членка) 
от поне 32 евро (по цени от 2018 г.) за 
целия период. 

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. Представяне на очаквания процес 
на преход към неутрална по отношение 
на климата икономика в съответствие с 
целите на националните планове в 
областта на енергетиката и климата и 
други съществуващи планове за преход 
и поставяне на срокове за 
преустановяване или редуциране на 
дейности като добива на каменни и 
лигнитни въглища или производството 
на електроенергия от изгаряне на 

1.1. Представяне на очаквания процес 
на преход към неутрална по отношение 
на климата икономика, както е 
посочено в член 1, параграф 1, в 
съответствие с целите на националните 
планове в областта на енергетиката и 
климата и други съществуващи планове 
за преход и поставяне на срокове за 
преустановяване на дейности като 
добива на каменни и лигнитни въглища 
или производството на електроенергия 
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въглища, от изгаряне на въглища,

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 1 – подточка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Определяне на териториите, за 
които се очаква, че ще бъдат най-силно 
засегнати, и обосноваване на този избор 
със съответната оценка на 
въздействието по отношение на 
икономиката и заетостта, въз основа на 
представянето, предвидено в раздел 1.1

1.2. Определяне на хората и 
териториите, за които се очаква, че ще 
бъдат най-силно засегнати, и 
обосноваване на този избор със 
съответната оценка на въздействието по 
отношение на икономиката и заетостта, 
въз основа на представянето, 
предвидено в раздел 1.1

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за всяка една от 
определените територии

2. Оценка на предизвикателствата и 
възможностите, които създава 
преходът за всяка една от определените 
територии

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 2 – подточка 2.4 - Позоваване: Член 7, параграф 2, 
буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за производствени инвестиции, 
различни от тези в МСП:

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за производствени инвестиции, 
различни от тези в микропредприятия 
и МСП:

- изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 

- изчерпателен списък на тези 
операции и предприятия, като за 
всяка/всяко от тях се прави обосновка 
на необходимостта от такава подкрепа 
чрез анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваните загуби на 
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работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

работни места биха надвишили 
очаквания брой на създадените работни 
места, ако такава инвестиция не бъде 
направена

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – Позоваване: член 7, параграф 2, буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за инвестиции с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейностите, посочени в приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО:

Попълва се само ако подкрепата се 
отпуска за инвестиции с цел намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейностите, посочени в приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО:

- изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места

- изчерпателен списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове до 
стойности под съответните референтни 
стойности, използвани за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, и при условие че 
те са необходими за защитата на 
значителен брой работни места;
- доказателство, че не се 
ползват от други фондове, които са 
на разположение съгласно Директива 
2003/87/ЕО.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище (*): Йежи Бузек

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

30 години след като Централна Източна Европа започна да се трансформира в голяма 
дълбочина далеч от комунизма и централно плануваната икономика в посока към 
демокрацията и свободния пазар, Европейският съюз започва 30-годишен преход от 
сравним мащаб и амбиция, за да се превърне в първата неутрална по отношение на 
климата икономика в света. Както при трансформацията в периода след 1989 г., така и 
при Европейския зелен пакт (ЕЗП) се дава ход на системен преход, който не само ще 
промени начина, по който произвеждаме, консумираме и живеем, но ще промени Европа 
като такава и ще вдъхнови другите. 

Нашият труден опит от трансформацията след 1989 г. ни показва, че преходът към чиста 
енергия ще бъде успешен и необратим само ако наистина никой не е оставен на заден 
план: нито един гражданин, нито един регион, нито една държава членка. Става въпрос 
за европейска солидарност, за реализиране на амбициите ни в продължение на 
десетилетия, независимо от политическия или икономическия цикъл, за устойчивия 
просперитет на всички европейци. Това в крайна сметка е най-важното относно Фонда 
за справедлив преход (ФСП). 

Тръгваме по тази пътека на големи трансформации, обединени в една обща амбиция, но 
от различни изходни точки. Това означава, че предизвикателствата, пред които сме 
изправени, се различават по обхват и размер в различните региони и държави–членки на 
ЕС. ФСП трябва да бъде основното ни средство, за да се гарантира, че тези различия 
постепенно, но ефективно се премахват, което ще позволи на ЕС да успее като цяло и на 
всички европейци да се възползват подобаващо от този преход.

Докладчикът е убеден, че в основата на Европейския зелен пакт стои енергийният преход 
и че най-големите предизвикателства ще бъдат за регионите с високи равнища на добив 
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на твърди изкопаеми горива. Там съществува заплаха от най-голяма пряка загуба на 
работни места и там закриването на въглищни мини застрашава цялата верига на 
доставки; там инвестирането в нова, чиста промишленост – на места, които често пъти 
са в упадък, ще бъде особено трудно; точно там традицията на полагане на усилен труд 
е особено ценена и следва да бъде високо оценена и подкрепяна. Ако останат без 
подпомагане, гражданите в тези региони, особено младите хора, не само ще загубят 
чувството си за възможности, но и вярата си в Европейския съюз като общност, която 
може да им предложи стабилно бъдеще.

ФСП няма да функционира „на сляпо“. Комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE) помогна за установяването на рамка за ФСП. През 2017 г., заедно със 
заместник-председателя за Енергийния съюз и члена на Европейската комисия, 
отговарящ за енергетиката и климата, създадохме Платформа на ЕС за въгледобивните 
региони в преход, за да подпомогнем трансформациите в областта на енергетиката и да 
смекчим социалното им въздействие, с финансиране от подкрепяни от комисията ITRE 
предложения за пилотни проекти за периода до 2021 г. С това се предостави 
неподлежаща на връщане техническа подкрепа за местните правителства в тези региони. 
Като последващо действие, по инициатива на председателя на комисията ITRE, 
комисията подкрепи предложението за създаване на специален фонд за въгледобивните 
региони в преход, в рамките на следващата МФР. 

Тези усилия доведоха до създаването на ФСП. Сега, когато ЕС въвежда всички ключови 
елементи, които следва да ни позволят да постигнем неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., ФСП е не само още по-важен и спешен. Всъщност той се превърна в 
незаменим елемент за успеха на ЕЗП. 

Докладчикът е на мнение, че:

1) За да се постигне неутралност по отношение на климата, ще бъдат необходими 
безпрецедентни инвестиции. Те трябва да бъдат системно съпътствани от адекватни 
мерки, за да се гарантира, че икономическата ефективност, както и енергийната 
сигурност и финансовата достъпност се запазват, като същевременно този преход е 
справедлив и социално приемлив. Тези два елемента — инвестициите и мерките за 
солидарност — взети заедно, са от решаващо значение за това, на прехода на ЕС към 
неутралност по отношение на климата да бъде дадена възможност същевременно да 
подобри глобалната ни конкурентоспособност, водещите ни позиции в 
промишлеността, растежа и благоденствието на нашите общества.

2) ФСП е крайъгълният камък на такъв преход. Като се има предвид мащабът на тази 
трансформация, ресурсите по линия на ФСП трябва да съответстват на неговия 
обхват. За тази цел е необходимо бюджетът му да бъде значително увеличен и да се 
основава на свежи ресурси, които да допълват, а не да заместват политиките, 
инструментите и средствата на ЕС за сближаване или за отделните сектори. Освен 
това той трябва да се запази като отделен бюджетен ред в следващите МФР поне до 
2050 г.

3) Като се има предвид целта, която е определена за ФСП, 80 % от неговия бюджет 
следва да бъдат насочени към въгледобивните региони, тъй като те са изправени пред 
най-големите системни предизвикателства, породени от прехода към неутралност по 
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отношение на климата.

4) От основно значение е тясното и пряко сътрудничество с регионалните и местните 
органи, които са в най-добра позиция за подпомагането на насочването на подкрепата 
там, където тя ще бъде най-ефективна в целевите региони. Като се има предвид, че 
ФСП е насочен към регионите, изправени пред най-големи предизвикателства поради 
прехода, включително очакваното значително намаляване на постъпленията при 
самоуправление, допустимите проекти следва да могат да се възползват от до 75 % 
от съответните разходи.

5) Що се отнася до обхвата на подкрепата по линия на ФСП, списъкът на допустимите 
дейности трябва да отразява по-добре необходимостта от:

- съживяване на бивши минни обекти и електроцентрали;

- борбата със замърсяването на въздуха и енергийната бедност, както и 
гарантирането на бързо намаляване на емисиите от въглища, за което ключова 
роля играят инвестициите в природен газ и централно отопление;

- инвестиции във възобновяеми енергийни източници;

- производствени инвестиции в предприятия, включително регионални и местни 
публични дружества, МСП и стартиращи предприятия;

- инвестиции в чиста градска мобилност и алтернативни горива;

- инвестиции в „сребърната икономика“ и социалните иновации.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение, по-специално целта да 
се ограничи увеличаването на 
температурата до 1,5 °C над 
прединдустриалните равнища в 
световен мащаб, и постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните предизвикателства във 
връзка с енергийния преход към 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика, при което всички 
оставащи емисии на парникови газове 
се компенсират чрез еквивалентно 
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абсорбиране.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 

(2) Преходът към 
конкурентоспособна и устойчива, 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика представлява една 
от най-важните цели на политиката на 
Съюза. На 12 декември 2019 г. 
Европейският съвет одобри целта за 
постигане до 2050 г. на неутрален по 
отношение на климата Съюза в 
съответствие с целите на Парижкото 
споразумение. През януари 2020 г. 
Европейският парламент призова за 
спешни действия за справяне с 
изменението на климата и 
екологичните предизвикателства и 
подкрепи ангажимента за превръщане 
на Съюза в по-здраво, устойчиво, 
справедливо и благоденстващо 
общество с нулеви нетни емисии на 
парникови газове. На 17 април 2020 г. 
той подчерта също така, че целта за 
неутралност по отношение на 
климата следва да оформя 
политическите мерки за борба с 
пандемията от COVID-19 и 
последиците от нея, както и че 
стратегията за Зеления пакт следва 
да бъде в основата на 
възстановяването и реконструкцията 
на икономиката на Съюз. Това ще 
изисква значителни инвестиции и 
следователно изисква значително 
допълнително отпускане на средства 
от бюджета на Съюза. Въпреки че 
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териториално сближаване. борбата с изменението на климата, 
влошаването на състоянието на 
околната среда и енергийната бедност 
ще донесе ползи за всички в 
дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства в 
средносрочен и дългосрочен план, не 
всички региони и държави членки 
започват своя преход от една и съща 
позиция, нито имат еднакъв капацитет 
за отговор. Някои са по-напреднали от 
други, докато енергийният преход 
означава по-осезаемо социално и 
икономическо въздействие за 
регионите, които в голяма степен 
разчитат на твърди изкопаеми горива 
— особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване. Такъв 
дисбаланс следва да бъде отразен в 
справедливо разпределение на 
средства от Фонда за държавите 
членки и регионите, които са най-
засегнати от прехода и които се 
нуждаят от адекватна финансова 
подкрепа, за да се осигури истински 
справедлив преход, за да се избегнат 
отрицателните социално-
икономически въздействия върху 
хората, промишлените отрасли и 
работниците. Разпределението на 
ресурсите на Фонда следва да отчита 
онези територии, които вече са 
предприели действия за прехода, но 
все още са изправени пред значителни 
предизвикателства.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ, 
социално отговорен, както и приемлив 
за всички, за да се предотврати 
социалното противопоставяне на 
политиките в областта на климата 
от страна на най-негативно 
засегнатите общности. Поради това 
както Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици, 
включително създаването на 
подходящи условия за премахването 
на енергийната бедност. Този преход 
ще изисква значителни финансови 
ресурси, следователно бюджетът на 
Съюза има важна роля в това отношение 
за гарантиране на това, че никой не е 
пренебрегнат.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Целта на Европейския зелен 
пакт за превръщане на Европейския 
съюз в първия неутрален по 
отношение на климата континент до 
2050 г. изисква фундаментална 
трансформация на нашата енергийна 
система. Енергийният съюз е 
основният инструмент на 
политиката за осъществяване на 
тази трансформация, чиято цел е да 
се осигури сигурна, устойчива, 
конкурентоспособна и достъпна 
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енергия за всички потребители, 
домакинства и предприятия в ЕС. 
Постигането на тази цел ще изисква 
фундаментална трансформация на 
енергийната система на Съюза и 
усилия да не се пренебрегва никой в 
този преход. Трите стълба на 
механизма за справедлив преход следва 
да разгледат петте измерения на 
стратегията за енергиен съюз: 
„Енергийна сигурност, солидарност и 
доверие“, чиято цел е 
разнообразяването на енергийните 
източници в Европа и по-доброто и 
ефикасно използване на енергията, 
произведена в рамките на Съюза; 
„Напълно интегриран вътрешен 
енергиен пазар“ с цел насърчаване на 
междусистемните връзки, които 
дават възможност за свободен пренос 
на енергия в целия Съюз, така че 
доставчиците на енергия да могат да 
се конкурират свободно и да 
предлагат най-добрите цени на 
енергията; „Енергийната 
ефективност на първо място“, тъй 
като потреблението на по-малко 
енергия намалява замърсяването и 
запазва вътрешните енергийни 
източници, намалявайки 
необходимостта от внос на енергия в 
Съюза; „Декарбонизиране на 
икономиката“ — четвъртото 
измерение, насърчава частните 
инвестиции в нови инфраструктури и 
технологии; и „Научни изследвания, 
иновации и конкурентоспособност“, 
чиято цел е да се подкрепят пробиви в 
технологиите с ниски емисии на 
въглерод чрез координиране на 
научните изследвания и подпомагане 
на финансирането на проекти в 
партньорство с частния сектор.

Изменение 5
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход, 
който следва да спомогне за 
осъществяването и 
приспособяването към енергийния 
преход. Той следва да допринесе за 
преодоляване на социалните и 
икономическите последици от прехода 
към неутралност на Съюза по 
отношение на климата до 2050 г. чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата, икономическите 
и социалните цели на регионално 
равнище.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП 
действия следва да допринасят пряко 
за смекчаване на въздействието на 
прехода чрез финансиране на 
диверсификацията и 

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване, във връзка с политиката 
на Енергийния съюз. Целта на ФСП е 
да се гарантира европейска 
солидарност чрез подкрепа за 
действия, които имат за цел 
постигане на справедлив, ефикасен и 
ефективен енергиен преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, и да се смекчат 
неблагоприятните последици от този 
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модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР].

преход чрез подкрепа за най-засегнатите 
територии, общности и работници, при 
същевременно засилване на 
конкурентоспособността и водещата 
позиция в индустриално отношение 
на Съюза в световен мащаб, както и 
на растежа и просперитета. В 
съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
справедлив енергиен преход и за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на инвестиции във 
финансово достъпна чиста енергия и 
устойчиви в екологично и социално 
отношение дейности, които могат да 
доведат до диверсификацията и 
модернизирането на местната 
икономика, и за намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта чрез засилване на нови 
възможности за заетост в тези 
територии. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Предвид значението на 
реализирането на пакета „Чиста 
енергия за всички европейци“, който 
има ключова роля за прехода на 
Европейския съюз към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
за завършването на енергийния съюз, 
ФСП следва да играе важна роля за 
преструктурирането на предишните 
минни обекти, така че да генерират 
енергия от възобновяеми източници. 
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Той може да намали разходите за 
извеждане от експлоатация, да 
допринесе за енергийна сигурност и да 
осигури икономическа стойност и 
работни места за общностите в 
предишните миннодобивни райони. 
Разработването на такива проекти 
ще може да се възползва от 
съществуването на инфраструктура 
и широкото наличие на земя. 
Необходимо е да се търсят решения 
за всеки случай поотделно, за да се 
гарантира, че те са подходящи за 
местните условия. Тясното 
сътрудничество между 
дружествата, регулаторите, 
инвеститорите, планиращите 
земеползването и местните 
общности е от съществено значение, 
за да се определят най-устойчивите 
видове употреба и да се постигне 
максимално социално-икономическо 
развитие. ФСП не следва да 
задълбочава съществуващите 
неравенства между държавите 
членки, нито да отслабва единния 
пазар.

Изменение 8

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 

(6) Предвид значението на борбата 
срещу изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение за ограничаване на 
увеличаването на температурата до 
1,5°C над прединдустриалните 
равнища, 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 
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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.

областта на климата и да гарантира, че 
никой не е пренебрегнат чрез 
улесняване на енергийния преход в 
регионите, които са най-силно 
засегнати. 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 доброволно от 
ЕФРР и ЕСФ+ средства следва да 
допринасят в пълна степен за 
постигането на тази цел.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката 
на сближаване средства.

(7) Средствата на ФСП следва да 
бъдат значителни и да 
съответстват на амбициозната му 
цел. Установяването на средствата 
на ФСП не бива при никакви 
обстоятелства да води до 
съкращения или трансфери от 
средствата, разпределени за 
бюджетите на фондовете, обхванати 
от Регламент (ЕС).../... [нов РОР] или 
от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). Държавите членки следва 
да имат възможност да решат да 
допълнят разпределените за тях 
средства от ФСП с ресурси, 
прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ + в 
съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [нов РОР].

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на твърди изкопаеми 
горива или на промишлени дейности с 
висок интензитет на емисиите на 
парникови газове, които трябва 
постепенно ще бъдат закрити или да се 
адаптират поради прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
които не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща всички държави 
членки, но разпределението на неговите 
финансови средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика 
изисква значителни инвестиции и е 
както предизвикателство, така и 
възможност за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат или до неотдавна са 
разчитали на твърди изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Разпределението на 
финансови средства от ФСП следва да 
отразява стартовата позиция на 
държавите членки в процеса на 
енергийния преход и способността на 
държавите членки да финансират 
необходимите инвестиции в 
засегнатите региони за справяне с 
прехода към неутралност на ЕС по 
отношение на климата до 2050 г.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Преходът към неутралност по 
отношение на климата създава и нови 
икономически възможности. По-
специално преструктурирането на 
предишните минни обекти, за да 
генерират енергия от възобновяеми 
източници, и изграждането на 
инфраструктура за възобновяема 
енергия в такива обекти или в съседни 
райони може да осигури 
екологосъобразни работни места за 
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общностите в бившите 
миннодобивни райони. 
Преминаването от основани на 
въглища регионални икономики и 
енергийни системи към възобновяема 
енергия може да даде възможност на 
местните общности да станат 
активни участници в енергийния 
преход и негови собственици и да 
преминат от модел с единствено 
предприятие към модел, обхващащ 
множество предприятия. 
Преструктурирането на 
въгледобивните региони в центрове за 
възобновяема енергия се възползва от 
съществуването на инфраструктура 
и широкото наличие на земя, а също и 
на квалифициран персонал. Освен 
това такова преструктуриране може 
да допринесе за енергийна сигурност и 
устойчивост, основани на модел на 
децентрализирана енергийна система.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В съответствие с Регламент 
[Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване] и съобразно 
заделените по него ресурси в рамките 
на Фонда за справедлив преход следва 
да се проведат мерки за 
възстановяване и устойчивост с цел 
да се отговори на безпрецедентните 
последици от свързаната с COVID-19 
криза. Всякакви допълнителни ресурси 
следва да бъдат използвани по такъв 
начин, че да се гарантира спазване на 
сроковете, предвидени в Регламент 
[Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване].
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Изменение 13

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 технологии, процеси 
или продукти в съответствие с целите на 
ЕС до 2030 г. в областта на климата и 
постигането до 2050 г. на неутралност 
на ЕС по отношение на климата13, 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 

(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 
целите и законодателството на 
Съюза в областта на климата и околната 
среда, включително целите на ЕС за 
2030 г. в областта на енергетиката и 
климата за намаляване на емисиите 
на парникови газове, подобряване на 
енергийната ефективност и 
потребление на енергия от 
възобновяеми източници, и когато е 
целесъобразно — критериите, 
установени с [Регламент за създаване 
на рамка за улесняване на 
устойчивите инвестиции], за да се 
определи дали дадена икономическа 
дейност е устойчива от екологична 
гледна точка . Списъкът на 
инвестициите следва да включва онези, 
които подкрепят местните икономики и 
са технологично изпълними и 
устойчиви в дългосрочен план, като се 
вземат предвид всички цели на Зеления 
пакт. Финансираните проекти следва да 
допринасят за постепенен преход към 
иновативна, конкурентоспособна, 
устойчива неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика. За 
сектори с високи нива на емисии на 
СО2, 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, осъществени в 
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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.

сътрудничество със социалните 
партньори и в разумни срокове. С цел 
тези сектори да се трансформират 
подкрепата следва да насърчава 
дейности за енергийна ефективност и 
нисковъглеродни дейности чрез 
внедряването на нови технологии, 
възобновяеми източници на енергия и 
инвестиции за създаване на 
инфраструктури и внедряване на 
технологии за чиста енергия на 
достъпна цена, както и нови процеси 
или продукти. Освен това 
сигурността на доставките трябва 
да бъде гарантирана посредством 
техническите иновации, 
включително разгръщането на 
употребата на водород, особено зелен 
водород, който има потенциал да се 
превърне в един от основните 
енергоносители на 21-ви век. Тези 
дейности следва да доведат до 
значително намаляване на емисиите 
за жизнения цикъл в енергийната 
система на територията в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и енергията и 
постигането до 2050 г.13 на неутралност 
на ЕС по отношение на климата, като 
същевременно се запазва и увеличава 
устойчивата заетост на 
квалифицирани лица, избягва се 
влошаването на състоянието на 
околната среда, гарантира се 
надеждността на енергийната 
система и се засилва стабилността 
на енергийна система, основана на 
прилагането на енергийна 
ефективност първо и преди всичко на 
възобновяеми източници на енергия, 
включително чрез гъвкави технологии 
за балансиране и решения за 
съхранение. Следва да се обърне 
специално внимание и на дейностите за 
укрепване на иновациите и научните 
изследвания в областта на модерните и 
устойчиви технологии чрез засилване 
на полезните взаимодействия с 
„Хоризонт Европа“, както и в 
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областите на цифровизацията, 
свързаността и интелигентната 
мобилност, при условие че тези мерки 
спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към конкурентоспособна, 
неутрална по отношение на климата и 
кръгова икономика и допринасят за 
такава икономика.

__________________ __________________
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

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне, като им се осигурят 
необходимите квалификации, за да се 
приспособят към новите възможности за 
заетост, както и предоставянето на 
съдействие на търсещите работа. Следва 
надлежно да се отчитат уменията и 
квалификациите, които са в 
съответствие с прехода към 
неутралност по отношение на 
климата. Като приоритет следва да 
се обърне внимание на осигуряването 
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на преквалификация в съответствие с 
нуждите на регионалния пазар на 
труда, особено на 
преквалифицирането на работното 
място или съчетаване на работа с 
намалено работно време и 
преквалифициране с намалено време. 
Преходът към система за чиста 
енергия, основана на използването на 
възобновяеми енергийни източници и 
на енергийната ефективност, 
предлага значителен потенциал за 
създаване на работни места на 
териториите, които зависят от 
изкопаеми горива. Действията, 
насочени към работниците и лицата, 
търсещи работа, следва да вземат 
под внимание измерението, свързано с 
пола.

Изменение 15

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, 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация и 
модернизацията на засегнатите от 
енергийния преход 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 за 
устойчива и качествена заетост. По 
отношение на предприятията, различни 
от МСП, производствените инвестиции 
следва да се подпомагат, ако 
допринасят за прехода към, или 
прилагането на, източници на чиста 
енергия, допринасят за 
неутралността по отношение на 



PE648.609v04-00 264/374 RR\1210220BG.docx

BG

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 
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.

климата или улесняват смекчаването 
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 под съответните 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. Инвестициите в промишлени 
съоръжения, обхванати от схемата 
на Съюза за търговия с емисии, не 
следва се насочват по такъв начин, че 
да допринасят за увеличаване на 
печалбите, вече генерирани чрез 
търговията с квоти за емисии. 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.

__________________ __________________
14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 

14 Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. за установяване на 
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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).

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).

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 a) С цел постигане на целите на 
ФСП Комисията следва да обмисли 
промени в Насоките относно 
държавната помощ за опазване на 
околната среда и за енергетика, 
„Насоките НПОСЕ“, които са 
необходими за улесняване на 
частните инвестиции и успешното 
изпълнение на ФСП. Необходима е 
стриктна рамка за държавната 
помощ, за да се предотврати 
възможността предоставена помощ 
за декарбонизация да доведе до 
излишни смущения на вътрешния 
пазар. Преразглеждането на 
посочените насоки следва да 
съпътства Зеления пакт, по-
специално чрез вземане под внимание 
на последните и нови регулаторни 
промени, технологичния напредък и 
възможностите, както и развитието 
на пазара в енергийния сектор. 
Планираното преразглеждане на тези 
насоки би позволило национална 
подкрепа за структурни промени чрез 
преустановяване на използването на 
въглища при същите условия като 
ФСП. Следователно при 
преразглеждането на насоките следва 
надлежно да се вземат под внимание 
и проблемите, свързани със 
структурните промени в 
съответните региони, за да се 
гарантира, че на тези региони се 
предоставя достатъчна гъвкавост за 
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осъществяване на техните проекти 
по социално и икономически 
жизнеспособен начин.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Подкрепата за продуктивни 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, чрез ФСП не следва да се 
ограничава до регионите, отговарящи 
на условията за държавна помощ 
съобразно приложимите правила за 
държавна помощ съгласно член 107, 
параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС. 
Обратно, правилата за държавна 
помощ следва да позволяват всички 
региони, получаващи помощ чрез 
ФСП, ефективно да се справят на 
един ранен етап със заплахата от 
загуба на работни места. Това следва 
да бъде осигурено и чрез съответно 
адаптиране на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията1a.
__________________
1aРегламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) На най-засегнатите от 
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прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика следва да се 
даде възможност за активно справяне 
със свързаната с него структурна 
промяна на възможно най-ранен етап. 
Това изисква корекции в закона за 
държавните помощи, напр. чрез нови 
насоки на Комисията въз основа на 
член 107, параграф 3, буква б) или в) 
от ДФЕС, така че да се гарантира, че 
помощта е допустима съгласно 
приложимите правила, независимо 
от статута на подпомаганите 
региони;

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Всички инвестиции следва да 
бъдат в съответствие с принципите 
за „енергийната ефективност на 
първо място“ и принципа 
„замърсителят плаща“. 
Следователно, с цел да се гарантира, 
че ФСП не се използва за покриване на 
разходите за възстановяване на 
екологични щети, които попадат в 
обхвата на екологичната 
отговорност на дадено предприятие, 
и не се нарушават стимулите за 
намаляване на замърсяването и други 
въздействия върху околната среда, 
подпомагането за инвестиции, 
свързани с възстановяване и 
обеззаразяване на обекти, 
възстановяване на екосистемите и 
проекти за промяна на 
предназначението, следва да се 
извършва само ако никое предприятие 
не носи правна отговорност за 
финансирането на такива действия, в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, залегнал в 
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член 191 от ДФЕС;

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
средствата по ФСП следва да бъдат 
увеличени с допълнително финансиране 
от ЕФРР и ЕСФ+. Съответните суми, 
прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, следва 
да съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд с допълнителни средства. 
Държавите членки следва да имат 
възможността да решат да засилят 
средствата по ФСП с допълнително 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+, на 
които следва да бъдат отпуснати 
допълнителни средства за тази цел. 
Съответните суми, прехвърлени от 
ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват 
на вида операции, определени в 
териториалните планове за справедлив 
преход.

Изменение 21

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 

(14) Подкрепата по линия на ФСП 
следва да бъде свързана с 
действителното осъществяване на 
процес на справедлив преход на дадена 
територия с цел постигане на неутрална 
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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.

по отношение на климата икономика. В 
тази връзка, с подкрепата на Комисията, 
държавите членки следва да изготвят в 
сътрудничество със съответните 
регионални и местни органи на 
засегнатите територии (поне на нива 
2 и 3 по NUTS), представители на 
индустрията и професионалните 
съюзи, организации на гражданското 
общество и други релевантни 
заинтересовани страни 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, и като се включи 
информация относно изпълнението, 
мониторинга и оценяването. За тази 
цел Комисията следва да създаде 
Платформа за справедлив преход, която 
ще се основава на опита и успеха на 
съществуващата платформа 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.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход, след консултации 
със заинтересованите участници, 
следва да се определят най-
неблагоприятно засегнатите територии, 
в които следва да бъде концентрирана 
подкрепата по ФСП, и да се опишат 
специфичните дейности, които да бъдат 
предприети за постигане на целите на 
Съюза за 2030 г. в областта на 
енергията и климата и на неутрална 
по отношение на климата икономика, 
по-конкретно по отношение на 
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парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

преобразуването или затварянето на 
съоръжения за добив на твърди 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове, като се запазват 
съществуващите възможности за 
работа и се развиват нови такива, за 
да се избегне социалното изключване в 
засегнатите територии. Тези 
територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата и 
нуждите на тези територии, 
включително равнищата на 
безработица, тенденциите за 
обезлюдяване и ранните усилия за 
преструктуриране или преход, и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с целите на Съюза за 
2030 г. в областта на енергията и 
климата и с прехода към неутралност 
по отношение на климата, с целите на 
Зеления пакт, при възможност в 
синергия с други релевантни схеми и 
програми на Съюза и на национално 
равнище за финансиране, както и 
други политически приоритети на 
Съюза. Единствено инвестиции, които 
са в съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред важни 
икономически, енергийни и социални 
предизвикателства в прехода им към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Следва да се осигури 
съгласуваност с останалите 
политики, в частност с 
промишлената политика и с 
правилата за обществените поръчки, 
с цел да бъде осигурена 
равнопоставеност, за да се даде 
възможност на промишлеността на 
Съюза, включително МСП, да 
произвежда стоки и услуги по 
устойчив начин в съответствие със 
Зеления пакт и да осигурява работни 
места. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 24
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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 
териториите, изправени пред сериозни 
социално-икономически, енергийни и 
свързани с околната среда 
предизвикателства, произтичащи от 
особености на държавите членки в 
техния процес на енергиен преход към 
постигането на целите на Съюза за 
2030 г. в областта на енергията и 
климата и към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г., а именно на тези 
региони, които поради своята текуща 
или неотдавнашна висока зависимост 
от твърди изкопаеми горива, като 
каменни въглища, лигнитни въглища, 
торф и битуминозни шисти, или 
промишлени дейности с интензивни 
емисии на парникови газове, са 
изправени пред важни структурни 
промени.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към 
неутрална по отношение на климата 
икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел за 
постигане на солидарен, ефективен и 
устойчив с оглед на околната среда 
енергиен преход към неутрална по 
отношение на климата икономика, 
който отчита развитието на 
териториални планове за справедлив 
преход, за да се гарантира сигурност 
за работниците, енергийния сектор, 
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промишлеността, инвеститорите и 
общностите, както и като се даде 
възможност на регионите, 
икономическите оператори и хората 
да разполагат със справедливи и равни 
възможности за справяне със 
социалното, икономическото, 
свързаното с енергийната сигурност, 
енергийната бедност и екологичното 
въздействие на енергийния преход.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, подкрепени от ФСП, са 
в съответствие с Парижкото 
споразумение, целите на Съюза в 
областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. и 2050 г., както и с 
принципите на кръговата икономика. 
По-специално ФСП подкрепя 
усилията за пълно постигане на 
значителния потенциал на този 
преход за създаване на работни места 
в засегнатите региони.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки.

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки, 
които са одобрили целта за 
постигане на неутрална по 
отношение на климата икономика в 
Съюза до 2050 г. и демонстрират 
своята ангажираност в 
националните си планове в областта 
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на енергетиката и климата, в 
частност в тези региони, в които, 
поради важността на 
предизвикателствата на енергийния 
преход, е най-необходима финансова 
помощ от Съюза. В съответствие с 
Приложение I от настоящия 
регламент, средствата на ФСП се 
разпределят преди всичко за 
въгледобивните райони, посочени в 
приложението към мандата за 
платформата за въгледобивни райони 
и райони с висок въглероден 
интензитет (Платформа за 
въгледобивните райони в преход), за да 
се справят със социалното, 
икономическото, свързаното с 
енергийната сигурност и 
екологичното въздействие на техния 
енергиен преход.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на най-малко 44 
073 459 000 евро по текущи цени и не 
се пренасят от разпределените 
средства за фондовете, обхванати от 
Регламент (ЕС) [нов РОР], по-
специално от фондове като 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
социален фонд (ЕСФ+) или 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). Тази сума може евентуално 
да бъде увеличена с допълнителни 
средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
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акт.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3– параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета 
на Съюза сумите, посочени в първа 
алинея, се индексират с 2 % годишно.

заличава се

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

заличава се

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за 
справедлив преход, изготвени в 
съответствие с член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
устойчивите териториални планове 
за справедлив преход, изготвени в 
съответствие с член 7.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с параграф 1 ФСП 
подпомага изключително следните 
дейности:

В съответствие с параграф 1 ФСП 
подпомага следните дейности:

Изменение 33

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 МСП, включително 
стартиращи предприятия, кооперативи, 
граждански енергийни общности и 
организации от третия сектор, 
както и регионални и местни 
предприятия, които са публична 
собственост, водещи до икономическа 
диверсификация и преструктуриране, 
както и допринасящи за създаването 
на качествени нови работни места;

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори и консултантски 
услуги;

б) инвестиции в създаването на 
нови предприятия, по-специално МСП 
и стартиращи предприятия, водещи 
до икономическа диверсификация и 
допринасящи за създаването на нови 
работни места, включително 
предоставянето на съответни бизнес 
консултантски услуги;
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Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в устойчиви 
научноизследователски и иновационни 
дейности, включително научни 
изследвания в областта на 
енергетиката, включително тези, 
развити от научноизследователски 
центрове и университети, и 
насърчаване на трансфера на модерни 
технологии;

Изменение 36

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, инфраструктури и услуги 
за сигурна, устойчива, безопасна и 
гъвкава система за чиста енергия на 
достъпна цена, в намаляването на 
емисиите на парникови газове, в 
енергийната ефективност и в решения 
за съхранение на енергия;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в активи, 
инфраструктура и технологии за 
енергия от възобновяеми източници, 
включително решения в областта на 
съхранението, подкрепа за автономно 
производство, както и 
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разработването и преобразуването в 
посока към използване на енергия от 
възобновяеми източници на 
отоплителни и охладителни 
системи;

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) инвестиции в енергийно 
саниране на сгради, в съответствие с 
предстоящата инициатива на 
Комисията за масово саниране, 
включително повишаването на 
квалификацията и 
преквалификацията на работници в 
тази област;

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) инвестиции в трансгранични 
енергийни връзки с цел постигане на 
целта от 15 % електрическа 
взаимосвързаност до 2030 г.;

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) инвестиции в ефикасно 
централно отопление съгласно 
определението в член 2, точка 41 от 
Директива 2012/27/ЕС;
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Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) инвестиции във внедряването 
на технологии и инфраструктура за 
достъпна, чиста и интелигентна 
мобилност, включително 
инфраструктура за зареждане на 
електрически превозни средства и 
устойчива мултимодална градска 
мобилност, като се улеснява 
икономическото развитие и 
създаването на работни места, 
допринася се за намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
транспорта и за разнообразяване на 
решенията за мобилност, 
включително инвестиции в 
алтернативни транспортни горива, 
които ускоряват прехода към 
мобилност с нулеви емисии;

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ге) инвестиции за борба с 
енергийната бедност и 
замърсяването на въздуха, по-
специално чрез замяна на 
индивидуалните решения за 
отопление на базата на въглища, 
както и чрез повишаване на 
енергийната ефективност на най-
засегнатите региони;

Изменение 43
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, включително 
инвестиции в мрежи с много голям 
капацитет и 5G технологии, 
интелигентни енергийни решения и 
свързана с тях инфраструктура и 
технологии, както и инвестиции, 
улесняващи прехода към кръгова 
икономика и неутралност по 
отношение на климата, включително 
използване на цифрови технологии и 
данни в селското стопанство, 
горското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост;

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции във възстановяването 
и съживяването на околната среда, в 
транспортна достъпност и саниране 
на някогашни въгледобивни мини и 
електростанции, и терени за 
вторично застрояване и съоръжения, 
в рехабилитацията на земя и в проекти 
за промяна на предназначението, 
включително инвестиции в 
екологосъобразна инфраструктура в 
някогашни миннодобивни региони, 
както и залесяване на някогашни 
минни обекти;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране и други средства за 
възстановяване, включително 
енергийно възстановяване;

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) инвестиции в „сребърната 
икономика“, социалните иновации и 
инфраструктура, необходима за 
подпомагане на достъпа до пазара на 
труда, социалното приобщаване и 
активен живот в добро здраве на 
възрастните хора;

Изменение 47

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 и 
преквалификация на работниците, 
самостоятелно заетите лица и 
търсещите работа, в частност към 
уменията и квалификациите, които 
са релевантни за изпълнението на 
стратегиите за регионално развитие, 
както и за прехода към устойчива, 
цифрова и екологосъобразната 
икономика;
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Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа и 
подпомагане на работници, които са 
загубили своята работа вследствие на 
прехода;

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на търсещите 
работа;

й) активно включване на търсещите 
работа, с особен акцент по отношение 
на жените и уязвимите групи;

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) без да се накърнява член 5, 
всякакви други специфични и 
допринасящи за постигане на 
единствената специфична цел на 
ФСП дейности, включени в 
териториалните планове за 
справедлив преход и договорени между 
държавите членки, съответните 
органи на заинтересованите 
територии и одобрени от 
Комисията;

Изменение 51
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) ФСП подкрепя единствено 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, 
които не са свързани с прехвърлянето 
на работни места, капитал и 
производствени процеси от една 
държава членка в друга.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие 
с член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за 
получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

Освен това в съответните 
територии, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
включени в териториалния план за 
справедлив преход. Тези инвестиции 
са допустими за получаване на 
подкрепа само когато допринасят за 
преход към неутрална по отношение 
на климата икономика и не водят до 
преместване на дейността, както се 
посочва в член 60 от Регламент № 
…/… [РОР], и за промишлени 
дейности, обхванати от схемата на 
ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при 
условие че не допринасят за 
увеличаване на приходите от 
търговията с квоти за емисии.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 5 –параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) № 
651/2014 на Комисията16, с изключение 
на предприятията, засегнати от 
енергийния преход към неутралност 
по отношение на климата;

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
транспортирането, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 5– параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1, буква г) 
Комисията може да одобри 
териториален план за справедлив 
преход, който включва инвестиции, 
свързани с производството, 
преработката, разпространението, 
съхранението, преноса или 
използването на природен газ, при 
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условие че се използва като преходна 
технология и при следните надлежно 
обосновани обстоятелства:
a) инвестициите се осъществяват на 
територии, изправени пред особено 
сериозни предизвикателства по 
отношение на енергийния преход 
поради високата им зависимост от 
твърди изкопаеми горива, като 
например региони с висок дял на 
системи за централно отопление, 
основаващи се на изкопаеми горива;
б) тези инвестиции допринасят за 
целите на Съюза в областта на 
околната среда във връзка със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
адаптирането към него, чрез 
ускоряване на пълното постепенно 
изтегляне от употреба на каменни 
въглища, лигнитни въглища, торф 
или битуминозни шисти;
в) те са в съответствие с целите и 
законодателството на Съюза в 
областта на енергетиката и 
климата и националните планове в 
областта на енергетиката и 
климата, както и имат преходен 
характер;
г) извършена е предварителна оценка 
на използването само на възобновяеми 
енергийни източници;
д) замяната на енергийна 
инфраструктура, свързана с висок 
въглероден интензитет и твърди 
изкопаеми горива, води до значително 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и на замърсяването на въздуха и 
повишава енергийната ефективност;
е) подпомаганите дейности 
допринасят за намаляване на 
енергийната бедност;
ж) подкрепяните дейности не 
възпрепятстват разработването на 
възобновяеми енергийни източници в 
съответните територии и са 
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съвместими и във взаимодействие с 
бъдещо използване на възобновяеми 
енергийни източници.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка. Когато Комисията 
реши да откаже одобрението, тя 
надлежно обосновава решението си. 

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на 
ФСП, е поне един път и половина по-
голям от размера на подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет, но не 
надхвърля три пъти този размер.

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и на доброволна основа, 
средствата, прехвърлени в съответствие 
с член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Целият размер на средствата по 
ЕФРР и ЕСФ+, който държавата 
членка решава да прехвърли към 
приоритета на ФСП, не надхвърля 
три пъти размера на подкрепата, 
получена от ФСП.

Изменение 58
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Предложение за регламент
Член 6 –параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Допустими проекти, 
финансирани по линия на ФСП, които 
допринасят за постигането на 
специфичната цел, посочена в член 2, 
могат да се възползват от сума в 
размер на максимум 75 % от 
съответните разходи.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета17, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места 
в добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 

1. Държавите членки заедно с 
всички съответни регионални и 
местни органи на съответните 
територии (поне на нива 2 и 3 по NUTS) 
изготвят един или повече териториални 
планове за справедлив преход, 
който/които обхваща(т) една или повече 
засегнати територии, отговарящи на 
ниво 3 от общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета17, изменен с Регламент 
(ЕС) № 868/2014 на Комисията, или 
части от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните, свързаните с околната 
среда и енергийната сигурност 
въздействия, произтичащи от прехода, 
по-специално по отношение на загуба 
на работни места и потенциалния брой 
на засегнатите работни места в 
добива и използването на твърди 
изкопаеми горива и преобразуването на 
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газове. производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове. Насоките за инвестиции, 
посочени от Европейската комисия в 
приложение Г към докладите по 
държави за 2020 г., не ограничават 
държавите членки да предлагат 
области и приоритети за 
подпомагане от ФСП. Съответните 
органи и заинтересовани страни в 
териториите участват активно във 
всички етапи на процеса: подготовка, 
избор и изпълнение. 

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 година за установяване на 
обща класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 година за установяване на 
обща класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

a) описание на процеса на преход 
към постигането на целите на ЕС за 
климата за 2030 г. и на неутрална по 
отношение на климата икономика на ЕС 
до 2050 г. на национално и регионално 
равнище, в т.ч. предприетите вече 
действия за прехода и срокове за 
следващите ключови етапи на прехода, 
които са в съответствие с последната 
версия на националния план в областта 
на енергетиката и климата („НПЕК“);

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
които имат нужда от допълнително 
финансово подпомагане за извършване 
на процеса на преход, посочен в 
буква а), и които трябва да получат 
подкрепа по ФСП в съответствие с 
параграф 1;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното и свързаното с 
енергийната сигурност въздействие на 
прехода на равнището на Съюза към 
неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г., установяване на 
потенциалния брой засегнати 
работници, работни места и загуба на 
работни места, потенциалното 
въздействие на постъпленията от 
самоуправление на нива 2 и 3 по NUTS, 
броя на претърпелите сътресение 
предприятия, потребностите от 
развитие и целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове на тези територии;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 7 –параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото, 
екологичното и свързаното с 
енергийната сигурност въздействие на 
прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика на ЕС до 2050 г. и 
предотвратяване на задълбочаването 
на енергийната бедност;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 7 –параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други съответни национални, 
регионални или териториални стратегии 
и планове;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи;

е) описание на механизмите за 
управление, състоящи се от 
договореностите за партньорство, 
планираните мерки за мониторинг и 
оценка и отговорните органи на 
национално и регионално равнище, 
включително възможността за 
оценка от неправителствени 
организации и институции;

Изменение 66
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) описание на процеса на 
участие, който се провежда за 
неговото разработване;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на предвидените 
видове операции и на очаквания им 
принос за смекчаване на 
въздействието на прехода;

ж) описание на предвидените 
видове и графика на операции и на 
очаквания им принос за смекчаване на 
социалните, икономическите, 
свързаните с енергийната сигурност 
и с околната среда въздействия на 
прехода към неутрална по отношение 
на климата икономика;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП 
изчерпателен списък на тези операции 
и предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа чрез 
анализ на пропуските, с който се 
доказва, че очакваната загуба на 
работни места би надвишила 
очаквания брой на създадените 
работни места, ако инвестицията не 
бъде направена;

з) когато подкрепата се отпуска за 
производствени и устойчиви 
инвестиции в предприятия, различни от 
МСП, списък на тези операции и 
предприятия и обосновка на 
необходимостта от такава подкрепа;
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО списък на 
операциите, които трябва да бъдат 
подкрепени, и обосновка на това, че те 
допринасят за преход към неутрална по 
отношение на климата икономика и 
водят до съществено намаляване на 
емисиите на парникови газове под 
съответните референтни стойности, 
установени за безплатно разпределяне 
на квоти в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, и при условие че са 
необходими за защитата на значителен 
брой работни места;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други програми на 
Съюза и стълбовете на механизма за 
справедлив преход за даване на отговор 
на установените потребности от 
развитие.

й) полезно взаимодействие и 
взаимно допълване с други релевантни 
програми, фондове на Съюза и 
стълбовете на механизма за справедлив 
преход за даване на отговор на 
установените потребности от развитие.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) когато подкрепа се отпуска за 
промишлени дейности, които вече са 
обхванати от СТЕ, описание, че тази 
подкрепа не допринася за увеличаване 
на печалбите, вече извлечени от 
търговията с квоти за емисии.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 7 –параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], както и 
представители на промишлеността, 
енергийния сектор, социални 
партньори и други релевантни 
заинтересовани страни.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 7– параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за 
интелигентна специализация, НПЕК 
и европейския стълб на социалните 
права.

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], НПЕК и 
Дългосрочната стратегия за 2050 г., 
Парижкото споразумение и 
европейския стълб на социалните права 
и – във възможно най-голяма степен – 
със стратегии за интелигентна 
специализация и други релевантни 
стратегии и програми, включително 
относно чистия въздух, чистата 
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стомана, енергийната бедност и 
потребителите производители на 
енергия.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До териториалните планове за 
справедлив преход и решенията, 
които са свързани с подбора на 
проекти и операции, се осигурява 
обществен достъп. Подготовката и 
разработването на териториалните 
планове за преход са предмет на 
обществена консултация.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато приоритет на ФСП 
подпомага дейностите, посочени в член 
4, параграф 2, букви з), и) и й), данни 
относно показателите за участниците се 
предават само когато за съответния 
участник са налични всички данни, 
изисквани в съответствие с 
приложение III.

3. Когато приоритет на ФСП 
подпомага дейностите, посочени в 
член 4, параграф 2, букви з), и) и й), 
данни относно показателите за 
участниците се предават само когато за 
съответния участник са налични всички 
данни, изисквани в съответствие с 
приложение III, като същевременно се 
гарантира прилагането на строги 
правила за защита на личните данни.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
65 % от целевата стойност, установена 
за един или повече показатели за 
крайния продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
може да направи финансови корекции 
съгласно член [98] от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
65 % от целевата стойност, установена 
за един или повече показатели за 
крайния продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
може да направи финансови корекции 
съгласно член [98] от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], като намали подкрепата от 
ФСП за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати. Финансовите корекции се 
отнасят до неизпълнения, свързани с 
интервенции по програмата, а не до 
неизпълнения, произтичащи от 
външни фактори. 

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Представяне на процеса на 
преход и определяне на най-силно 
засегнатите територии в рамките на 
държавата членка

1. Представяне на процеса на 
преход и определяне на най-силно 
засегнатите територии в рамките на 
държавата членка, включително 
историческия преход.

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за всяка една от 
определените територии

2. Оценка на предизвикателствата и 
възможностите, които създава 
преходът за всяка една от определените 
територии
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Изменение 79

Предложение за регламент
Анекс II – точка 2 – подточка 2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното и териториалното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика

2.1. Оценка на икономическото, 
социалното и териториалното 
въздействие на историческия и 
предвиден преход към неутрална по 
отношение на климата икономика

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – подточка 3.1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1 а. описание на начина, по който 
се провеждат консултации с 
представителите на общностите и 
участниците от гражданското 
общество и как се ангажират в 
процеса на програмиране както преди, 
така и след разработване на 
програмните документи.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище: Доминик Рике

КРАТКА ОБОСНОВКА

Фондът за справедлив преход е една от мерките, които Комисията предприе в рамките 
на Европейския зелен пакт и които са насочени към постигане на целта за въглеродна 
неутралност до 2050 г., която Съюзът си е поставил, като се предоставя подкрепа на 
регионите, които са в най-голяма степен затруднени и които са най-силно засегнати от 
прехода.

Настоящото законодателно предложение е по-актуално от всякога: в него се отчитат 
както необходимостта, така и цената, предизвикателствата, икономическите и 
социалните трудности, свързани със структурното преобразуване на нашите методи на 
производство за цели сектори и региони поради зависимостта им от изкопаемите горива 
или от техните промишлени обекти с високи емисии на CO2. При все че всички държави 
членки трябва да положат усилия, на първо място трябва да бъдат подпомогнати най-
уязвимите и най-силно засегнатите от този преход територии – в съответствие с основния 
принцип на европейска солидарност.

Докладчикът на комисията по транспорт и туризъм посреща със задоволство това 
предложение заради неговата цел (въглеродна неутралност), неговия приобщаващ 
подход („никой да не бъде изоставен“) и взаимодействието между него и други 
европейски фондове. По-специално, този фонд е подходящо интегриран на национално 
и регионално равнище чрез националните планове в областта на енергетиката и климата 
и териториалните планове, при споделено управление и в съответствие с принципа на 
субсидиарност. В този контекст инструментът се вписва в регионалните политики чрез 
структурните фондове, които се основават на участието на държавите членки, и се 
подсилва чрез търсените допълвания с ЕИБ или с прилежащите механизми за 
финансиране (InvestEU и др.). Загрижеността относно териториалното обвързване в 
разработването и прилагането на този инструмент за финансиране се явява за докладчика 
като ключов фактор за успеха на прехода и поради това той се стреми да изведе на преден 
план тези разпоредби.
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Основният приоритет на настоящия регламент е да подпомогне повишаването на 
квалификацията на работниците и преобразуването на предприятията в най-силно 
засегнатите региони и сектори. Въпреки това, поради твърде ограничения бюджет на 
фонда – за което може можем единствено да съжаляваме предвид необходимите суми за 
постигане на икономическия преход – докладчикът счита, че е възможно този бюджетен 
инструмент да бъде насочен по-прецизно, за да се увеличат неговата добавена стойност 
и ефективността му чрез повишена бюджетна оптимизация и по-тясна насоченост към 
секторите и дейностите, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

За тази цел бяха въведени редица разпоредби:

- По-целенасочена рамка на дейностите, които могат да бъдат подкрепени от ФСП: 
въпреки че докладчикът счита, че трябва действително да се даде приоритет на 
МСП, които поради своя размер често разполагат с по-малко гъвкавост за 
адаптиране на своите производствени апарати, той все пак счита, че известен брой 
дейности, първоначално предложени от Комисията (научни изследвания и 
иновации, цифровизация, както и помощ за обеззаразяване, която нарушава 
принципа „замърсителят плаща“), не са пряко относими за целите на регламента 
и освен това могат да бъдат поети от други европейски бюджетни и финансови 
инструменти;

- Повишена условност на дейностите, обхванати от схемата за търговия с емисии: 
докладчикът признава смисъла на включването на някои промишлени дейности, 
обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), в ограничена рамка и въз 
основа на приемане на всеки отделен случай от страна на Комисията. 
Докладчикът счита, че е от съществено значение тези предприятия да нямат 
възможността да получават извънредни предимства, така че те да не се ползват от 
допълнителна помощ, предоставена от ФСП, за декарбонизация на своите 
промишлени подразделения с цел продажба на излишъка от квоти за емисии, 
получавайки по този начин извънредни печалби (windfall profits) в допълнение 
към финансовата помощ от ФСП;

- Засилена и в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати 
бюджетна оптимизация: с цел по-стриктно прилагане на принципа „използваш 
или губиш“ необходимите нива на ефективност на приоритетите бяха увеличени, 
за да се даде възможност за корекции и преразпределения в случай на 
неизпълнение и за да се гарантира допълващият характер на всяко изразходвано 
евро;

- ФСП има за цел да помогне на териториите, които са най-силно засегнати от 
прехода, да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г. Всички държави ще 
трябва да допринасят за постигането на тази обща цел, като се има предвид, че 
липсата на дадена държава би застрашила общите усилия и би имала отрицателно 
въздействие върху всички, дори и за онези, чийто екологичен преход е в най-
напреднал етап. Също така, за да се гарантира същият основен принцип за 
европейска солидарност, докладчикът е на мнение, че държавите членки, които 
все още не са се ангажирали с постигането на национална цел за въглеродна 
неутралност до 2050 г., следва да имат ограничен достъп до този фонд, а 
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националните им помощи да бъдат частично суспендирани до приемането на тази 
цел;

- По-добро определяне на допустимите промишлени дейности: докладчикът 
отчита, че настоящото предложение правилно определя териториите и секторите, 
които са най-силно засегнати от прехода, по-специално поради зависимостта им 
от изкопаемите горива и високия въглероден интензитет на техните промишлени 
дейности. Докладчикът обаче застъпва становището, че има сериозен недостатък 
в критериите за определяне на допустимите територии и сектори, и счита, че 
допустимостта до фонда следва да бъде разширена, така че да включва 
промишлени дейности, които, макар и да нямат високи емисии на парникови 
газове, произвеждат крайни продукти, които са несъвместими с целта на ЕС за 
въглеродна неутралност. Те следва да се разглеждат като неразделна част от 
прехода и да бъдат включени в обхвата на този фонд. По-специално секторът на 
превозните средства с двигатели с вътрешно горене претърпява бързи и дълбоки 
промени по цялата си верига за създаване на стойност: Ето защо трябва да бъде 
предоставена специална европейска подкрепа, за да може да се осъществи 
неговия преход, да се подкрепят работниците и да се запази неговата 
конкурентоспособност и лидерство в контекста на засилената международна 
конкуренция. Въпреки това следва да се припомни, че целта за неутралност по 
отношение на климата не може да бъде постигната без намаляване на 
въглеродните емисии от транспорта: секторът генерира 23% от емисиите на CO2 
в ЕС и делът му продължава да нараства, докато автомобилният транспорт сам по 
себе си представлява 75% от емисиите на CO2 и потреблението на енергия в 
сектора. Производителите на автомобили, техните доставчици, добавени към 
секторите за поддръжка и ремонт, са най-силно засегнати от прехода към 
превозни средства с нулеви или ниски емисии. Като се има предвид значението 
им за европейската икономика (3,5 милиона преки и непреки работни места в ЕС, 
като автомобилният сектор представлява 8,5% от работните места в европейската 
промишленост и 7,5% от европейския БВП), тези сектори следователно трябва 
задължително да бъдат подкрепени от ФСП.

Поради това докладчикът е убеден, че благодарение на включването на тези препоръки, 
адресирани до комисията по регионално развитие, Фондът за справедлив преход ще 
може да укрепи оперативната си способност и ефективност, за да постигне европейската 
цел за неутралност по отношение на климата, като същевременно бъдат защитени най-
уязвимите в този преход.

ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове. Подобна ситуация не само 
създава риск от различни скорости на 
прехода в Съюза по отношение на 
действията в областта на климата, но и 
от нарастване на различията между 
регионите, което е в ущърб на целите за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

(2) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика представлява една от най-
важните цели на политиката на Съюза. 
На 12 декември 2019 г. Европейският 
съвет одобри целта за постигане до 
2050 г. на неутрален по отношение на 
климата Съюза в съответствие с целите 
на Парижкото споразумение. Въпреки 
че борбата с изменението на климата и 
влошаването на състоянието на 
околната среда ще донесе ползи за 
всички в дългосрочен план и ще създаде 
възможности и предизвикателства за 
всички в средносрочен план, не всички 
региони и държави членки започват 
своя преход от една и съща позиция, 
нито имат еднакъв капацитет за отговор. 
Някои са по-напреднали от други, 
докато преходът означава по-осезаемо 
социално и икономическо въздействие 
за регионите, които в голяма степен 
разчитат на изкопаеми горива — 
особено на каменни и лигнитни 
въглища, торф и битуминозни шисти — 
или на промишлени сектори, които се 
характеризират с висок интензитет на 
емисиите на парникови газове или 
чиито крайни продукти са 
несъвместими с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
въглеродните емисии. Подобна 
ситуация не само създава риск от 
различни скорости на прехода в Съюза 
по отношение на действията в областта 
на климата, но и от нарастване на 
различията между регионите, което е в 
ущърб на целите за социално, 
икономическо и териториално 
сближаване. В този контекст следва 
да се обърне специално внимание на 
конкретните предизвикателства, 
които въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата ще породи за отдалечените, 
островните и географски 
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необлагодетелстваните райони, 
както и за районите, които имат 
проблеми, свързани с обезлюдяването.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ и 
социално приемлив за всички, да се 
придържа към принципа „никой да не 
бъде изоставен“ и да се бори с 
енергийната бедност. Поради това 
Съюзът и държавите членки, както и 
различните регионални и местни 
участници, следва да вземат предвид 
неговите икономически и социални 
последици от самото начало, както и 
характеристиките и особеностите 
на своите региони, включително 
тяхната въглеродна интензивност и 
БВП на глава от населението под 
средната стойност за ЕС, и да 
използват всички възможни 
инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици и за 
преобразуване на 
предизвикателствата във 
възможности. Преходът следва да 
избегне икономическия срив на най-
уязвимите региони, като 
същевременно се обезпечават 
основите за икономическо развитие в 
тези региони. Бюджетът на Съюза има 
важна роля в това отношение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
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(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на 
диверсификацията и модернизирането 
на местната икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
подпомогнат действията, насочени 
към осъществяването на справедлив и 
успешен енергиен преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика, и да се смекчат 
неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез смекчаване на неблагоприятните 
социални последици и чрез 
финансиране на модернизирането и 
преструктурирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 
заетостта и създаване на нови 
възможности чрез обучения, 
преквалификация и осъвременени 
образователни програми. Това е 
отразено в специфичната цел на ФСП, 
която е установена на същото равнище и 
е посочена заедно с целите на 
политиката, определени в член [4] от 
Регламент (ЕС) [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби — РОР]. 
Предвид естеството на политиката 
за осъществяване на прехода, ФСП се 
предлага като дългосрочен 
инструмент, който е изцяло в 
съответствие с визията в срок до 
2050 г. Европа да се превърне в 
неутрален по отношение на климата 
континент.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6
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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. 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. Доброволното 
прехвърляне на средства от ЕФРР и 
ЕСФ+ по решение на всяка държава 
членка ще допълни постигането на тази 
цел.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по 
инструментите за политиката на 
сближаване средства и всички други 
съответни национални инструменти 
за финансиране или инструменти за 
финансиране на ЕС, насочени към 
уязвимите сектори. Създаването на 
ФСП не следва да води до съкращения 
на фондовете, включени в обхвата на 
Регламент (ЕС).../... [нов РОР].
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на изкопаеми горива 
или на промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на твърди изкопаеми 
горива, имат промишлени дейности с 
висок интензитет на емисиите на 
парникови газове или имат 
промишлени дейности, чиито крайни 
продукти са несъвместими с 
неутралността по отношение на 
климата, които трябва постепенно да 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Към настоящия регламент се 
прилагат хоризонталните финансови 
правила, приети от Европейския 
парламент и Съвета на основание 
член 322 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Тези правила са установени във 
Финансовия регламент и определят 
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по-специално процедурата за 
създаване и изпълнение на бюджета 
чрез безвъзмездни средства, 
обществени поръчки, награди, непряко 
изпълнение, както и предвиждат 
проверки на отговорността на 
финансовите участници. Правилата, 
приети на основание член 322 от 
ДФЕС, се отнасят също за защитата 
на бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава 
в държавите членки, тъй като 
спазването на принципите на 
правовата държава е основна 
предпоставка за добро финансово 
управление и ефективно финансиране 
от ЕС.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В съответствие с Регламент 
[Европейския инструмент за 
възстановяване] и в рамките на 
средствата, предвидени в него, следва 
да бъдат предприети действия за 
възстановяване и устойчивост по 
линия на Фонда за справедлив преход с 
цел преодоляване на 
безпрецедентното въздействие на 
кризата, предизвикана от COVID-19. 
Тези допълнителни средства следва да 
се използват по начин, който 
гарантира спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [ЕИВ].

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10
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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 
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 
квалифицираната заетост 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 

(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 
инвестициите, които подкрепят 
местните и регионалните 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, като 
същевременно смекчават 
негативното икономическо и 
социално въздействие на екологичния 
преход. 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. В това отношение 
природният газ може да послужи 
като преходна технология при 
прехода, когато замества енергийни 
източници с по-висок въглероден 
интензитет и е свързан с 
използването на енергия от 
възобновяеми източници. 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 
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отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

същевременно се запазва и увеличава 
квалифицираната заетост 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, включително 
технологиите, основаващи се на 
изкуствен интелект, както и в 
областите на цифровизацията и 
свързаността, достъпността и 
устойчивата мобилност, както и 
стимулирането на преминаването 
към други видове транспорт, при 
условие че тези мерки спомагат за 
смекчаване на отрицателните странични 
ефекти от прехода към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика.

__________________ __________________
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.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) ФСП следва също така да 
подпомага промишлените дейности, 
които, макар и да не генерират 
значителни емисии на парникови 
газове, произвеждат промишлени 
продукти, които са засегнати от 
прехода към неутралност по 
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отношение на климата в Съюза. В 
това отношение европейската 
промишленост за превозни средства с 
двигатели с вътрешно горене е и ще 
бъде все повече една от най-тежко 
засегнатите, като тя работи в 
условията на нарастваща 
международна конкуренция и 
повишени изисквания по отношение 
на околната среда и на нея се дължат 
почти 20% от емисиите на CO2 в 
Съюза. По този начин въглеродната 
неутралност не може да бъде 
постигната без конкретна подкрепа 
за този сектор, който представлява 
8,5% от работните места в 
промишлеността в ЕС, 7,5% от БВП 
на Съюза и около 3,5 милиона преки 
работни места, което се равнява на 
11,4% от работните места в 
промишлеността на Съюза и 13,8 
милиона непреки работни места. По-
конкретно, тъй като 
производителите на автомобили, 
техните доставчици и секторите за 
поддръжка и ремонт са най-изложени 
на промените, ФСП следва да 
подпомага тези сектори и да оказва 
подкрепа на работниците и 
търсещите работа в тяхната 
преквалификация чрез осъвременяване 
на техните умения, по-специално в 
рамките на алтернативните отрасли 
за производство на превозни средства 
с нулеви и/или ниски емисии. ФСП 
следва също така да подпомага 
инвестициите в мрежите и 
автомобилните паркове на 
обществения транспорт като 
ефективен инструмент за прехода 
към мобилност с ниски емисии, като 
същевременно насърчава 
преминаването към други видове 
транспорт, особено в градските 
центрове, и свързаността в селските 
райони. Особено внимание също 
следва да се обърне на социално-
икономическите затруднения на 
обезлюдените или слабо населените 
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райони, които разчитат в голяма 
степен на изкопаемите горива за 
предотвратяване на преместването 
на жителите и обезлюдяването на 
тези територии.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници и 
самостоятелно заети лица с цел да 
им се помогне да се приспособят към 
новите възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно и 
пълно включване в пазара на труда. 
Също така следва да се обърне 
специално внимание на равнищата на 
безработица, особено сред младите 
хора, в териториите, засегнати от 
прехода.

Изменение 12

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 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата модернизация и 
преструктурирането 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 
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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 
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.

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 
подпомагане на адаптирането 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 
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, следва да бъде 
устойчива и следва да бъде в 
съответствие с принципа за 
поставяне на енергийната 
ефективност на първо място. Тези 
инвестиции би трябвало да се 
извършват по такъв начин, че да 
изключват възможността 
съответните промишлени 
съоръжения да получават извънредни 
предимства, така че те да не се 
ползват от допълнителна помощ, 
предоставяна от ФСП, за 
декарбонизация на своите дейности с 
цел продажба на излишъка от квоти 
за емисии, получавайки по този начин 
извънредни печалби (windfall profits) в 
допълнение към финансовата помощ 
от ФСП. С цел защита на целостта на 
вътрешния пазар и политиката на 
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сближаване подкрепата за 
предприятията следва да е в 
съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, като се 
обърне особено внимание на 
последващите структурни промени и 
мерките, необходими за 
извършването на тези промени.

__________________ __________________
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).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 

(13) За да се даде възможност за 
гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП могат да бъдат увеличени с 
доброволно прехвърляне на 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ+. 
Съответните суми, прехвърлени от 
ЕФРР и ЕСФ+, следва да съответстват 
на вида операции, определени в 
териториалните планове за справедлив 



PE648.609v04-00 314/374 RR\1210220BG.docx

BG

справедлив преход. преход.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане до 2050 г. на неутрална по 
отношение на климата икономика, по-
конкретно по отношение на 
постепенното преобразуване или 
затварянето на съоръжения за добив на 
твърди изкопаеми горива или други 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове или дейности, 
чиито крайни промишлени продукти 
са несъвместими с целта да се 
постигне въглеродна неутралност, 
като същевременно се съхранят и 
разширят възможностите за трудова 
заетост в засегнатите райони, за да 
се избегне социалното изключване. 
Тези територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата и 
нуждите на тези територии, като 
например равнището на безработица 
и загубата на работни места, и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 
Зеления пакт. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
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преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 
одобрени от Комисията.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Териториалните планове за 
справедлив преход трябва да бъдат 
представени възможно най-скоро, но 
не по-късно от една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Това представлява 
предизвикателство при прилагането 
за управляващите органи и за 
държавите членки, тъй като 
приемането на тези планове е 
необходимо, за да се отпусне 
финансирането. Поради това 
обвързаното с условия предварително 
финансиране за техническа помощ 
следва да се предоставя преди 
приемането на плановете, за да се 
смекчи това предизвикателство и за 
да се подпомогнат местните 
участници при прилагането на ФСП.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 

(16) С цел оптимизиране на 
използването на средства по ФСП, 
както и за да бъде ФСП насочен в по-
голяма степен към постигането на 
резултати, Комисията следва да може 
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сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

да прилага финансови корекции в 
случай на сериозно изоставане в 
постигането на целевите стойности, 
заложени за специфичната цел на ФСП.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС по отношение на изменението 
на елементите в приложение III към 
настоящия регламент във връзка с 
общите показатели за крайния продукт 
и за резултатите. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, като те бъдат съобразени с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество15. По-
специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки; тези експерти 
получават систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(17) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени елементи 
от настоящия регламент, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС по отношение на изменението 
на елементите в приложение III към 
настоящия регламент във връзка с 
общите показатели за крайния продукт 
и за резултатите. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище и с участието на 
представители на засегнатата 
общност, и тези консултации да 
бъдат проведени в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество15. По-
специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки; тези експерти 
получават систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________
15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13. 15 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите членки. 
Основните причини в това отношение са 
от една страна разликите между нивата 
на развитие на различните територии и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите и, 
от друга необходимостта от съгласувана 
рамка за изпълнение, обхващаща 
няколко фонда на Съюза при споделено 
управление. Тъй като тези цели могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

(19) Целите на настоящия регламент, 
а именно да подпомага териториите, 
които са изправени пред икономическо 
и социално преобразуване в прехода им 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, следва да вземат предвид 
последиците от пандемията от 
COVID-19 в целия Съюз. Тези цели не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен самостоятелно от държавите 
членки. Основните причини в това 
отношение са, от една страна, разликите 
между нивата на развитие на различните 
територии и изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, както и 
ограничението на финансовите средства 
на държавите членки и териториите, а 
от друга страна – необходимостта от 
съгласувана рамка за изпълнение, 
обхващаща няколко фонда на Съюза 
при споделено управление. Тъй като 
тези цели могат да бъдат постигнати по-
добре на равнището на Съюза, Съюзът 
може да приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели,

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 

1. С настоящия регламент се 
създава Фонд за справедлив преход 
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(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.

(ФСП), за да се предоставя подкрепа на 
териториите или икономическите 
дейности, които са изправени пред 
сериозни социално-икономически 
предизвикателства при процеса на 
преход към неутрална по отношение на 
климата икономика на Съюза до 2050 г., 
по-специално по отношение на 
създаването на работни места, 
повишаването на квалификацията 
или преквалификацията на 
работниците и обучението.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 
по отношение на климата икономика“.

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел да 
подпомага действията, насочени към 
справедлив и успешен енергиен преход, 
и да дава възможност на регионите, 
икономическите субекти и хората да 
се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода в срок до 2050 г. 
към неутрална по отношение на климата 
икономика. Финансирането по ФСП е 
необходимо с цел да продължат да се 
намаляват регионалните различия и с 
оглед на европейското социално 
сближаване.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 

Средствата по ФСП в рамките на цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
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2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

2021—2027 г., възлизат на 11 270 459 
000 EUR по текущи цени (10 милиарда 
евро по цени от 2018 г.) и не са 
резултат от прехвърляне на средства 
от други фондове на Съюза, включени 
в обхвата на Регламент (ЕС) .../... 
[новия РОР].Тази сума може 
евентуално да бъде увеличена с 
допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират с 2 % годишно.

За целите на програмирането и 
последващото въвеждане в бюджета на 
Съюза сумите, посочени в първа алинея, 
се индексират с поне 2% или с 
годишния процент на инфлация на 
Съюза, ако той е по-висок от 2%.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определя 
годишното разпределение на 
средствата, включително всички 
допълнителни средства, посочени в 
параграф 2, по държави членки в 
съответствие с методиката, определена в 
приложение I.

3. Комисията приема решение чрез 
акт за изпълнение, с което се определят 
средствата за периода 2021—2027 г., 
включително всички допълнителни 
средства, посочени в параграф 2, по 
държави членки в съответствие с 
методиката, определена в приложение I 
и в годишното разпределение на 
средствата.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

4. Чрез дерогация от член [21а] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнително прехвърляне от 
ЕФРР или ЕСФ+.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в член 2 от 
Регламент [ЕИВ], се изпълняват в 
рамките на Фонда за справедлив 
преход със сума в размер на 32 803 000 
000 EUR по текущи цени (30 млрд. 
евро по цени от 2018 г.) от сумата, 
посочена в член 3, параграф 2, буква а), 
подточка vi) от същия регламент, при 
спазване на член 4, параграфи 3, 4 и 8.
Тази сума представлява други 
средства по смисъла на член 3, 
параграф 2 и външни целеви приходи в 
съответствие с член 21, параграф 5 
от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046.
Те се предоставят за поемане на 
бюджетни задължения по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ за годините 2021—2024 в 
допълнение към глобалните средства, 
посочени в член 3, както следва:
– 2021 г.: 7 954 600 000 EUR;
– 2022 г.: 8 114 600 000 EUR;
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– 2023 г.: 8 276 600 000 EUR;
– 2024 г.: 8 441 600 000 EUR.
В допълнение 15 600 000 EUR по 
текущи цени се предоставят за 
административни разходи от 
средствата, посочени в първа алинея.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460. 
Текстът „(30 млрд. евро по цени от 2018 г.)“ е допълнение в сравнение с текста на 

това предложение.)

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По инициатива на Комисията 
0,35 % от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се 
разпределя за техническа помощ.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишното разпределение по 
държави членки на сумата, посочена в 
параграф 1, се включва в решението 
на Комисията по член 3, параграф 3, в 
съответствие с методиката, 
посочена в приложение I.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460 и 
се позовава на приложение I във вида, в който то е изменено от това предложение.)



PE648.609v04-00 322/374 RR\1210220BG.docx

BG

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
сумата, посочена в параграф 1, не 
изисква допълнително прехвърляне от 
ЕФРР или ЕСФ+.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460. 
Думата „прехвърляне“ замества думата „подкрепа“ от оригиналния текст на това 

предложение.)

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от член 14, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
правилата относно отмяната на 
бюджетни задължения, предвидени в 
дял VII, глава IV от Регламент (ЕС) 
[новия РОР], се прилагат по 
отношение на бюджетните 
задължения въз основа на средствата, 
посочени в параграф 1. Чрез дерогация 
от член 12, параграф 4, буква в) от 
Финансовия регламент тези средства 
не може да бъдат използвани за 
следваща програма или действие.

(Настоящото изменение заимства текста от новото предложение COM(2020)0460.)

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с параграф 1 ФСП 
подпомага изключително следните 
дейности:

В съответствие с параграф 1 ФСП 
подпомага следните дейности:

Изменение 32

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

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението 
или изгарянето на природен газ при 
следните условия:
– инвестициите са за модернизиране 
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и/или замяна на съществуващи 
инфраструктури с по-висок 
въглероден интензитет;
– инвестициите допринасят за 
постигането от Съюза на 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г.;
– получаващите финансова подкрепа 
инфраструктури са установили 
полезно взаимодействие с 
производствени мощности за 
производство на енергия от 
възобновяеми и други неутрални по 
отношение на въглеродните емисии 
източници.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции в зелените 
инфраструктури, в намаляването на 
замърсяването, във възстановяването и 
обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, 
включително, но не само, създаването 
на центрове за биоразнообразие в 
полза на устойчивия туризъм;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на 
ресурсите, повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
всички видове отпадъци, ефективност 
на ресурсите, повторна употреба, 
ремонт и рециклиране;
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Изменение 36

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) инвестиции в програми за 
повишаване на квалификацията и 
преквалификация на работниците и 
самостоятелно заетите лица, както 
и за обучение по предприемачество;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на търсещите 
работа;

й) активно включване на търсещите 
работа под формата на подкрепа за 
достъпа до пазара на труда;

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) инвестиции във внедряването 
на технологии и инфраструктури за 
чиста и интелигентна мобилност, 
която допринася за намаляване на 
емисиите на парникови газове и за 
диверсификация на решенията за 
устойчива мобилност; инвестиции в 
мрежите и автомобилните паркове 
на обществения транспорт със 
специален акцент върху 
насърчаването на преминаването към 
други видове транспорт с оглед на 
мобилността с ниски емисии в 
градските центрове и селските 
райони;
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Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) промишлени дейности, чиито 
крайни продукти или използването на 
чиито продукти са несъвместими с 
целта за въглеродна неутралност;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие 
с член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Освен това ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з) от 
настоящия регламент. Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 

ФСП може да подпомага и инвестиции 
за постигане на намаляване на емисиите 
на парникови газове от дейности, 
изброени в приложение I към Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като част 
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от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход.

от териториалния план за справедлив 
преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, 
буква и). Тези инвестиции са допустими 
за получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход и при условие че благодарение 
на извънредни предимства не 
допълват печалбите, които 
промишлените съоръжения могат да 
генерират в рамките на СТЕ. Освен 
това тези инвестиции трябва да 
бъдат устойчиви и да не увеличават 
или запазват зависимостта от 
твърди изкопаеми горива.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация 
или изграждането на атомни 
електроцентрали;

a) изграждането на атомни 
електроцентрали;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в 
член 2, параграф 18 от Регламент 
(ЕС) № 651/2014 на Комисията16;

заличава се

__________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 
1).
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива;

г) инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението или 
изгарянето на изкопаеми горива с 
изключение на природния газ;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в широколентова 
инфраструктура в райони, в които 
има най-малко две широколентови 
мрежи от еквивалентна категория.

заличава се

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.

Средствата по ФСП се програмират за 
категориите региони, където се намират 
съответните територии или 
икономически дейности, въз основа на 
териториални планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7 и одобрени от Комисията като 
част от програма или от изменение на 
програма. Програмираните средства са 
под формата на една или повече 
специфични програми или на един или 
повече приоритети в рамките на дадена 
програма.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии или икономически дейности 
в съответния план за справедлив преход 
е надлежно обосновано и този план е в 
съответствие с националния план в 
областта на енергетиката и климата на 
съответната държава членка.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, е 
поне един път и половина по-голям от 
размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет, но не надхвърля 
три пъти този размер.

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и те могат да бъдат 
допълнени от средствата, прехвърлени 
на доброволна база в съответствие с 
член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Целият размер на средствата на 
ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към 
приоритета на ФСП, не надхвърля 
повече от три пъти размера на 
подкрепата от ФСП за съответния 
приоритет.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 

1. В пълно съответствие с 
принципа на партньорство 
държавите членки, заедно със 
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териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/2014 на Комисията17, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 
производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

съответните органи на съответните 
територии, включително местните и 
регионалните органи, изготвят един 
или повече териториални планове за 
справедлив преход, който/които 
обхваща(т) районите на една или 
повече засегнати територии, отговарящи 
на ниво 3 от общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 868/2014 на Комисията17, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са териториите, които са 
най-силно засегнати въз основа на 
икономическите и социалните 
въздействия и въздействията, 
свързани с пазара на труда и 
териториалното сближаване, 
произтичащи от прехода, по-специално 
по отношение на очакваната загуба на 
работни места в добива и използването 
на изкопаеми горива и преобразуването 
на производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове и преструктурирането към 
алтернативни промишлени дейности 
в отрасли, където крайните продукти 
са несъвместими с целта за 
въглеродна неутралност.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

a) описание на процеса на преход 
до 2050 г. към неутрална по отношение 
на климата икономика на национално, 
регионално и местно равнище, в т.ч. 
срокове за ключовите етапи на прехода, 
които са в съответствие с последната 
версия на националния план в областта 
на енергетиката и климата („НПЕК“);

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) ясен ангажимент с оглед на 
целта в срок до 2050 г. да се постигне 
неутралност на Съюза по отношение 
на климата и да се осъществят 
целите за намаляване на емисиите до 
2030 г.;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите или 
икономическите дейности като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, в) оценка на предизвикателствата, 
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които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии или 
икономически дейности, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие и 
въздействието, свързано с пазара на 
труда, на прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика в срок 
до 2050 г., като се вземе предвид 
равнището на безработицата и като 
се установят потенциалният брой на 
засегнатите работни места и размерът 
на загубата на работни места и 
загубата на постъпления в 
териториите, потребностите от 
развитие и целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове или на дейности, 
чиито крайни промишлени продукти 
са несъвместими с целта за 
въглеродна неутралност на тези 
територии;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика;

г) описание на очаквания принос на 
подкрепата по ФСП за справяне със 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика в срок до 2050 г., както и 
разработване на планове за устойчива 
мобилност и за зелена енергия, които 
са достъпни и чиито цени са 
приемливи, в териториите, които са 
най-силно засегнати от прехода;
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика и водят до съществено 
намаляване на емисиите на парникови 
газове значително под съответните 
референтни стойности, установени за 
безплатно разпределяне на квоти в 
съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и 
при условие че са необходими за 
защитата на значителен брой работни 
места.

и) когато подкрепата се отпуска за 
инвестиции за постигане на намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
дейности, изброени в приложение I към 
Директива 2003/87/ЕО – изчерпателен 
списък на операциите, които трябва да 
бъдат подкрепени, и обосновка на това, 
че те допринасят за преход към 
неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. и водят до 
съществено намаляване на емисиите на 
парникови газове значително под 
съответните референтни стойности, 
установени за безплатно разпределяне 
на квоти в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО, и при условие че са 
необходими за защитата на значителен 
брой работни места.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) когато подкрепата се отпуска 
за инвестиции в транспортна 
инфраструктура – списък на 
съответните операции и проучване 
на въздействието, в което се 
посочват равнището на 
привлечените инвестиции, 
прогнозният брой на работните 
места, които ще бъдат създадени 
благодарение на изградената 
инфраструктура, и приносът за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове;
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) пълен график за изпълнението 
на конкретните действия, предвидени 
в плана.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, НПЕК и европейския 
стълб на социалните права.

Териториалните планове за справедлив 
преход са съгласувани с териториалните 
стратегии, посочени в член [23] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], 
съответните стратегии за интелигентна 
специализация, промишлената 
стратегия, стратегията за чиста и 
интелигентна мобилност, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалните планове за справедлив 
преход изключват всички публични 
инвестиции в инфраструктура за 
твърди изкопаеми горива и предлагат 
възможност за допълнително 
укрепване на местните икономики.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Фонда за справедлив преход
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Докладчик по становище: Изабел Карваляйш

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящият проект на становище е в отговор на законодателното предложение на 
Европейската комисия от януари 2020 г. за създаване на Фонд за справедлив преход, 
подкрепящ териториите и общностите в прехода към кръгова и неутрална по 
отношение на климата икономика в ЕС до 2050 г., в съответствие с Парижкото 
споразумение.

Земеделските стопани са на челна линия, когато става въпрос за изменение на климата, 
и следователно са една от основните заинтересовани страни за постигането на тази цел.

В становището се потвърждава, че Фондът за справедлив преход трябва да действа като 
допълнителен инструмент по отношение на новите ресурси за финансиране. Всички 
основни фондове на МФР, включени в ОСП, трябва да включват съображения, 
свързани с климата в процеса на вземане на решения с цел да допринесат за 
декарбонизацията на икономиката, за което е необходимо подходящо финансиране. 
ФСП следва да допълва, а не да вреди на действията на другите дългосрочни политики 
на ЕС.

Споделените усилия са от съществено значение за постигане на общата цел за 
неутрална по отношение на климата икономика и, поради това, достъпът до ФСП 
следва да е обвързан с условието за приемането на националната цел за неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., както и на междинните цели за 2030 г.

В становището се подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на особено 
засегнатите територии, каквито са селските или периферните райони, които вече са 
изправени пред по-сериозни социални и икономически предизвикателства, които 
допълнително намаляват способността им да отговорят на предизвикателствата в 
процеса на преход. Тези региони също могат да играят важна роля в развитието на 
инвестициите в енергия от възобновяеми източници, включително в райони, съседни 
на6+ж46э52э52555364э2э4 тези територии.

Необходими са приобщаващи политики и стратегии, за да се избегне задълбочаване на 
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неравенствата в процеса на преход и да се осигури необходимата социална подкрепа за 
общностите. В това си качество се предлагат някои нови допустими дейности със 
социален характер, както и прилагането на подход „отдолу нагоре“ за участието на 
заинтересованите страни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021—2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели. 
Настоящият регламент е в изпълнение 
на един от приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика, при което 
всички оставащи емисии на парникови 
газове се компенсират чрез 
еквивалентно абсорбиране.

(1) В контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка 
регулаторната рамка, уреждаща 
политиката на Съюза за сближаване за 
периода 2021 – 2027 г., допринася за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигане на целите на 
ООН за устойчиво развитие чрез 
концентриране на финансирането от 
Съюза върху „зелените“ цели и за 
намаляване на въглеродните емисии, 
както и за Европейския стълб на 
социалните права. Настоящият 
регламент е в изпълнение на един от 
приоритетите, определени в 
съобщението относно Европейския 
зелен пакт („Европейският зелен 
пакт“)11, и е част от Плана за 
инвестиции за устойчива Европа12, в 
който се предвижда специално 
финансиране по линия на Механизма за 
справедлив преход в контекста на 
политиката на сближаване с цел 
преодоляване на икономическите и 
социалните разходи във връзка с 
прехода до 2050 година към неутрална 
по отношение на климата и към кръгова 
икономика, при което всички оставащи 
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емисии на парникови газове се 
компенсират чрез еквивалентно 
абсорбиране. Освен това Фондът за 
справедлив преход (ФСП) взема 
предвид безпрецедентното 
отражение на кризата, свързана с 
COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019 г.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив и социално 
приемлив за всички. Поради това както 
Съюзът, така и държавите членки 
трябва да вземат предвид неговите 
икономически и социални последици от 
самото начало и да използват всички 
възможни инструменти за смекчаване на 
неблагоприятните последици. Бюджетът 
на Съюза има важна роля в това 
отношение.

(3) За да е успешен, преходът трябва 
да бъде справедлив, приобщаващ, 
научно обоснован и социално приемлив 
за всички. Поради това както Съюзът, 
така и държавите членки, заедно с 
регионалните и местните органи и 
заинтересовани страни,  трябва да 
вземат предвид неговите икономически 
и социални последици от самото начало 
и да използват всички възможни 
инструменти за предварително 
смекчаване на неблагоприятните 
последици, като зачитат принципа за 
„ненанасяне на вреда“ на Европейския 
зелен пакт. Бюджетът на Съюза има 
важна роля в това отношение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Принципът за включване на 
мерките срещу изменението на 
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климата във всички програми на 
Съюза е от съществено значение за 
постигането до 2050 г. на неутрална 
по отношение на климата икономика 
в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение. Всички 
основни фондове от многогодишната 
финансова рамка (МФР), 
включително общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
следва да включват въпросите, 
свързани с климата, в процеса на 
вземане на решения и да допринасят 
за декарбонизацията на икономиката. 
Единствено чрез подходящи 
бюджетни средства тези програми 
могат да бъдат ефективни при 
гарантиране на справедлив и 
равнопоставен преход за всички. 
Поради това МФР за периода 2021—
2027 г. следва да осигури стабилна и 
амбициозна финансова рамка за 
ефективно изпълнение на тази 
амбиция и да предостави ново 
финансиране, така че съвместната 
работна група да може да 
функционира като допълнителен 
инструмент за действия в областта 
на климата, който да допълва и да не 
пречи на действието и въздействието 
на други дългосрочни политики на 
Съюза. Създаването на съвместната 
работна група не следва да води до 
намаляване на средствата, 
отпуснати за другите фондове от 
МФР, по-специално ОСП или 
политиката на сближаване.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 

(4) Както се посочва в Европейския 
зелен пакт и в Плана за инвестиции за 
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устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. Той 
следва да допринесе за преодоляване на 
социалните и икономическите 
последици от прехода към неутралност 
на Съюза по отношение на климата чрез 
обединяване на разходите от бюджета 
на Съюза за постигане на целите в 
областта на климата и социалните цели 
на регионално равнище.

устойчива Европа, другите действия в 
рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. следва да бъдат допълнени с 
Механизъм за справедлив преход. 
Съюзът следва да придружава и 
подпомага регионите и хората, 
живеещи в тях при прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, като установява баланс 
между потребностите като заетост, 
енергийна независимост или 
продоволствена сигурност и целта на 
Съюза за неутралност на Съюза по 
отношение на климата чрез обединяване 
на разходите от бюджета на Съюза за 
постигане на целите в областта на 
климата, сближаването и социалните 
цели на всички относими равнища. В 
това отношение устойчивото 
управление на горите и земеделието и 
свързаните с него сектори играят 
важна роля в бъдещата ОСП.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията 
и модернизирането на местната 
икономика и намаляване на 
отрицателното въздействие върху 

(5) С настоящия регламент се 
създава Фондът за справедлив преход 
(„ФСП“), който е един от стълбовете на 
Механизма за справедлив преход, 
изпълняван в рамките на политиката на 
сближаване. Целта на ФСП е да се 
смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подкрепа за 
най-засегнатите територии и работници. 
В съответствие със специфичната цел на 
ФСП подпомаганите от ФСП действия 
следва да допринасят пряко за 
смекчаване на въздействието на прехода 
чрез финансиране на диверсификацията, 
устойчивостта и модернизирането, 
както и  преструктурирането на 
местната икономика, установяване и 
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заетостта. Това е отразено в 
специфичната цел на ФСП, която е 
установена на същото равнище и е 
посочена заедно с целите на политиката, 
определени в член [4] от Регламент (ЕС) 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

оползотворяване на алтернативни 
ресурси на местно равнище и 
намаляване на отрицателното 
въздействие върху заетостта. Той следва 
да допринася за предотвратяване на 
влошаването на състоянието на 
околната среда. Подпомаганите от 
ФСП мерки следва да 
противодействат на обезлюдяването 
на регионите в процес на енергиен 
преход. Това е отразено в специфичната 
цел на ФСП, която е установена на 
същото равнище и е посочена заедно с 
целите на политиката, определени в 
член [4] от Регламент (ЕС) [новия 
Регламент за общоприложимите 
разпоредби — РОР].

Изменение 6

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 
и в Регламент (ЕС) .../... (Европейски 
законодателен акт за климата) за 
създаване на възможности на по-
проспериращ, приобщаващ, 
здравословен и по-силен континент, 
ФСП следва да предостави ключов 
принос за интегриране на действията в 
областта на климата и да подпомогне 
прехода към основана на 
възобновяемите източници, ефикасна 
от гледна точка на ресурсите и 
енергетиката и неутрална по 
отношение на климата икономика до 
2050 г. Средствата от определения за 
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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 могат да допринасят в 
пълна степен за постигането на тази цел.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Преходът към неутрални по 
отношение на климата и устойчиви 
икономика и общество е една от най-
важните общи цели на Съюза, за 
чието постигане споделените усилия 
на всички са от съществено значение. 
Тъй като ФСП е част от Европейския 
зелен пакт, достъпът до ФСП следва 
да е обвързан с условието за 
приемането на националната цел за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., както и на 
междинните цели за 2030 г.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства.

(7) Средствата от ФСП следва да 
допълват наличните по политиката на 
сближаване средства и политиката за 
развитие на селските райони по 
линия на ОСП, както и националните 
и регионалните инвестиции и 
частния капитал, и не следва в 
никакъв случай да заменят тези 
инвестиции.
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Обосновка

ОСП е политиката, която следва да подкрепя селскостопанските производители в 
прехода към по-устойчиви практики и преодоляване на зависимостта от изкопаеми 
горива. Освен това социалните и основаните на селските общности аспекти на 
финансирането по линия на ОСП за развитие на селските райони, като например 
средствата за сближаване, следва да бъдат запазени, а не намалявани, а ФСП следва 
да действа паралелно в допълнение на тези мерки.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата икономика е 
предизвикателство за всички държави 
членки. Той ще бъде особено труден за 
онези държави членки, които в голяма 
степен разчитат на твърди изкопаеми 
горива или на промишлени дейности с 
висок интензитет на емисиите на 
парникови газове, които трябва 
постепенно ще бъдат закрити или да се 
адаптират поради прехода към 
неутралност по отношение на климата и 
които не разполагат с необходимите 
финансови средства. Поради това ФСП 
следва да обхваща всички държави 
членки, но разпределението на неговите 
финансови средства следва да отразява 
способността на държавите членки да 
финансират необходимите инвестиции 
за справяне с прехода към неутралност 
по отношение на климата.

(8) Преходът към неутрална по 
отношение на климата и кръгова 
икономика е предизвикателство за 
всички държави членки. Той ще бъде 
особено труден за онези държави 
членки, които в голяма степен разчитат 
на твърди изкопаеми горива или на 
промишлени дейности с висок 
интензитет на емисиите на парникови 
газове, които трябва постепенно ще 
бъдат закрити или да се адаптират 
поради прехода към неутралност по 
отношение на климата и които не 
разполагат с необходимите финансови 
средства. Поради това ФСП следва да 
обхваща всички държави членки, но 
разпределението на неговите финансови 
средства следва да отразява 
зависимостта от интензивни по 
отношение на парниковите газове 
промишлени дейности, способността 
на държавите членки да финансират 
необходимите инвестиции за справяне с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата.

Изменение 10

Предложение за регламент
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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 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13 , 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 

(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 хората, 
общностите и местните икономики 
и са устойчиви в дългосрочен план и 
са съобразени с целите на 
Европейския зелен пакт и 
Парижкото споразумение. 
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 
технологии, процеси или продукти в 
съответствие с целите на ЕС до 2030 г. в 
областта на климата и постигането до 
2050 г. на неутралност на ЕС по 
отношение на климата13 , като 
същевременно се запазва и увеличава 
заетостта и се избягва влошаването на 
състоянието на околната среда. Следва 
да се предостави подкрепа и за 
иновативни практики в 
земеползването и селското 
стопанство, които допринасят за 
намаляване на въглеродния 
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отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика.

отпечатък на сектора и за дейности 
за развитие на селските райони, като 
се насърчава диверсификацията на 
местната икономика в селските 
райони. 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 укрепват 
създаването на устойчиви работни 
места и спомагат за смекчаване на 
отрицателните странични ефекти от 
прехода към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика до 2050 
година.

__________________ __________________
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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Преходът от използването на 
изкопаеми горива може да бъде 
предизвикателство заради 
различаващите се понякога цели. 
Такъв може да е случаят за 
хидроенергийните проекти, които 
могат да имат отрицателно 
въздействие върху екологичното 
състояние на водните обекти, 
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тяхната свързаност, рибните 
популации и следователно върху 
местните общности и техния 
поминък. ФСП следва да финансира 
само удовлетворяващи и печеливши 
решения както за околната среда, 
така и за климата. Тези решения 
следва да бъдат посочени в 
описанието на проекта и, когато е 
приложимо, да бъдат включени в 
обхвата на даден проект.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) С оглед на справянето с 
изменението на климата и 
постигането на неутрална по 
отношение на климата икономика 
ФСП следва да подкрепя развитието 
на силна кръгова биоикономика, за да 
се стимулира устойчивостта в 
селскостопанския сектор. 
Произвежданата по устойчив и 
ефикасен начин биомаса от 
селскостопанския, горскостопанския 
и морския сектор, която придава 
стойност на страничните потоци и 
биологичните отпадъци, може да 
допринесе значително за 
изпълнението на ангажиментите на 
Съюза в областта на климата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 

(11) За да бъдат защитени 
гражданите, които са най-уязвими от 
климатичния преход, ФСП следва също 
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така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие на 
търсещите работа и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

така да обхваща повишаването на 
квалификацията и преквалификацията 
на засегнатите работници чрез нови 
професионални квалификации, 
насочени към ориентирани към 
бъдещето сектори, с цел да им се 
помогне да се приспособят към новите 
възможности за заетост, както и 
предоставянето на съдействие и 
консултации на търсещите работа, 
осигуряване на равен достъп за всички 
групи от населението без 
дискриминация, и тяхното активно 
включване в пазара на труда.

Изменение 14

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 

(12) С цел насърчаване на 
икономическата диверсификация, 
модернизация и преструктуриране на 
засегнатите от прехода територии, ФСП 
следва да предоставя подкрепа за 
производствени инвестиции в МСП, 
като вземе предвид устойчивите и 
благоприятни по отношение на 
климата дейности, определени в 
относимото законодателство на 
Съюза и които допринасят за целта 
на Съюза към постигане на кръгова 
икономика. 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, като 
вземат предвид устойчивите и 
благоприятни по отношение на 
климата дейности, определени в 
относимото законодателство на 
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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 
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.

Съюза, 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 
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 
условията на равнопоставеност 
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.

__________________ __________________
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, 

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, 
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25.10.2003 г., стр. 32). 25.10.2003 г., стр. 32).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Приобщаващите политики и 
стратегии са необходими, за да се 
избегне засилването на 
неравенствата в справедлив преходен 
процес, който следва да е от полза за 
всички. Насърчаването на 
социалното сближаване следва да 
бъде водещ принцип за подкрепа в 
рамките на ФСП, чрез насърчаване на 
равенството между половете, 
осигуряване на жизнени селски 
райони, подобряване условията за 
мигрантите, сезонните работници, 
младите и по-възрастните 
работници и нискоквалифицираните 
работници и гарантиране, че никой не 
е забравен. Данните от проведените 
оценки показват, че е важно целите 
за равенство между половете да 
бъдат вземани предвид във всички 
измерения и на всички етапи от 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми по 
своевременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на 
равенството между половете.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се даде възможност за (13) За да се даде възможност за 
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гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП следва да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

гъвкавост при програмирането на 
средствата по ФСП в рамките на целта 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, следва да бъде възможно 
изготвянето на самостоятелна програма 
за ФСП или програмирането на средства 
по ФСП в един или повече приоритети в 
рамките на програма, подпомагана от 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) или Кохезионния 
фонд. В съответствие с член 21а от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] средствата 
по ФСП могат да бъдат увеличени с 
допълнително финансиране от ЕФРР и 
ЕСФ+. Съответните суми, прехвърлени 
от ЕФРР и ЕСФ+, следва да 
съответстват на вида операции, 
определени в териториалните планове за 
справедлив преход.

Изменение 17

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 

(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 заедно със съответните 
заинтересовани страни, включително 
гражданското общество и 
съответните местни общности, 
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. За тази цел 
Комисията следва да създаде 
Платформа за справедлив преход, която 
ще се основава на Платформата за 
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многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.

въгледобивните райони в преход, за да 
се даде възможност за двустранен и 
многостранен обмен на опит и най-
добри практики във всички засегнати 
сектори.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на преобразуването или 
затварянето на съоръжения за добив 
на изкопаеми горива или други 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове. Тези територии 
следва бъдат точно определени и да 
отговарят на региони от ниво 3 по NUTS 
или да бъдат част от тях. В плановете 
следва да се описват подробно 
предизвикателствата и нуждите на тези 
територии и да се определят 
необходимите видове операции по 
начин, който гарантира съгласувано 
развитие на устойчиви на изменението 
на климата икономически дейности, 
които също така са в съответствие с 
прехода към неутралност по отношение 
на климата и с целите на Зеления пакт. 
Единствено инвестиции, които са в 
съответствие с плановете за преход, 
следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая), които са 

(15) В териториалните планове за 
справедлив преход следва да се 
определят най-неблагоприятно 
засегнатите територии, в които следва 
да бъде концентрирана подкрепата по 
ФСП, и да се опишат специфичните 
дейности, които да бъдат предприети за 
постигане на неутрална по отношение 
на климата икономика, по-конкретно по 
отношение на поетапното 
преобразуване или поетапното 
затваряне на съоръжения за добив на 
изкопаеми горива или други дейности с 
висок интензитет на емисии на 
парникови газове, като същевременно 
се запазват и увеличават 
възможностите за заетост чрез 
преквалификация на работниците и 
улесняване на прехода им към други 
видове заетост в засегнатите 
територии с цел избягване на 
социалното изключване. Тези 
територии следва бъдат точно 
определени и да отговарят на региони от 
ниво 3 по NUTS или да бъдат част от 
тях. В плановете следва да се описват 
подробно предизвикателствата и 
нуждите на тези територии и да се 
определят необходимите видове 
операции по начин, който гарантира 
съгласувано развитие на устойчиви на 
изменението на климата икономически 
дейности, които също така са в 
съответствие с прехода към неутралност 
по отношение на климата и с целите на 



RR\1210220BG.docx 353/374 PE648.609v04-00

BG

одобрени от Комисията. Зеления пакт. Единствено инвестиции, 
които са в съответствие с плановете за 
преход, следва да получават финансова 
подкрепа по ФСП. Териториалните 
планове за справедлив преход следва да 
са част от програмите (подпомагани от 
ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или 
ФСП, в зависимост от случая) и да са 
представени за одобрение от 
Комисията. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
дадат предимство на възприемането 
на стратегии „отдолу нагоре“ при 
изготвянето и изпълнението на 
териториалните планове за 
справедлив преход, като осигурят 
активното участие на съответните 
публични органи, икономически и 
социални партньори от всички 
сектори на дейност, както и други 
съответни заинтересовани страни 
от гражданското общество, 
включително от сектора на селското 
стопанство. За да се постигнат 
ефективни действия на местно 
равнище, когато е осъществимо, 
заинтересованите страни на 
равнището на засегнатите 
територии следва активно да 
участват в изготвянето на 
териториалните планове за 
справедлив преход.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел по-добра ориентираност 
към постигане на резултати от 
използването на средства по ФСП 
Комисията следва да може да прилага 
финансови корекции в случай на 
сериозно изоставане в постигането на 
целевите стойности, заложени за 
специфичната цел на ФСП.

(16) С цел да се оптимизира 
ориентираността към постигане на 
резултати от използването на средства 
по ФСП и да се повиши 
ориентираността към постигане на 
резултати на ФСП, Комисията следва 
да може да прилага финансови корекции 
в случай на сериозно изоставане в 
постигането на целевите стойности, 
заложени за специфичната цел на ФСП.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Следва да се предостави 
специално внимание и подкрепа на 
селските и периферните райони, 
засегнати от процеса на преход. 
Много от тези райони вече са 
изправени пред значителни социални 
и икономически предизвикателства, 
включително земеделските стопани и 
малкия бизнес, като застаряване, 
емиграция на младите хора и 
цялостно обезлюдяване, както и 
малка гъстота на населението, по-
ниско ниво на квалификация, по-малко 
цифрова инфраструктура и 
свързаност и по-ниска енергийна 
свързаност,  което допълнително 
намалява способността им да 
отговорят на предизвикателствата в 
процеса на преход. Тези райони биха 
могли също така да играят важна 
роля за осигуряването на капацитет 
за влагане на инвестиции за енергия 
от възобновяеми източници, като 
същевременно се запази земеделската 
земя. Поради това в териториалните 
планове следва също така да се 
предвиди възможността за включване 
на съседни селски райони в 
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териториите, идентифицирани като 
допустими за използване на 
технологии и инфраструктури за 
енергия от възобновяеми източници .

Изменение 22

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 и териториите, които се 
нуждаят от допълнителна подкрепа, 
за да се справят със сериозните 
социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
процеса на преход към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г. и от кръговата 
икономика, и за да превърнат 
предизвикателствата във 
възможности, особено по отношение 
на новите устойчиви работни места, 
по начин, който не компрометира 
екологичните цели и който защитава 
изчерпаемите природни ресурси.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите и хората 
да се справят със социалното, 
икономическото и екологичното 
въздействие на прехода към неутрална 

В съответствие с член [4, параграф 1, 
втора алинея] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР]) ФСП допринася за постигането на 
единствената специфична цел, „като 
дава възможност на регионите, хората 
и предприятията да се справят със 
социалното, икономическото 
въздействие и въздействието върху 
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по отношение на климата икономика“. общественото здраве на гладкия 
преход към неутрална по отношение на 
климата и кръгова икономика“, като 
същевременно допринася за 
опазването на природните ресурси на 
Европа и предотвратява влошаването 
на околната среда.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки.

1. ФСП подпомага постигането на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“ във всички държави членки, 
подкрепя общите цели на 
Европейския зелен пакт, и по-
специално целта на Съюз за 
неутралност по отношение на 
климата, определена в Регламент 
(ЕС) 2020/...  [Европейски 
законодателен акт за климата], с цел 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с климата и околната среда, 
като същевременно гарантира 
справедлив преход, който не 
пренебрегва никого.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средствата по ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на 7,5 милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат 
евентуално да бъдат увеличени с 

2. Средствата по ФСП в рамките на 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места“, налични за поемане на 
бюджетни задължения за периода 
2021—2027 г., възлизат на Х милиарда 
евро по цени от 2018 г., като те могат да 
бъдат увеличени с допълнителни 
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допълнителни средства, предоставени в 
бюджета на Съюза, както и с други 
средства в съответствие с приложимия 
основен акт.

средства, предоставени в бюджета на 
Съюза, както и с други средства в 
съответствие с приложимия основен 
акт. Финансирането на ФСП не е в 
ущърб на средствата, предоставени 
за другите фондове по МФР, 
включително тези, предвидени за 
общата селскостопанска политика 
(ОСП). Посочената сума 
представлява допълнителен ресурс и 
финансирането ù не  води до 
намаляване на средствата, 
отпуснати за другите фондове от 
МФР, по-специално за ОСП или 
политиката на сближаване1a.
__________________
1а В своята резолюция от 14 ноември 
2018 г. относно Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. — позиция на Парламента с 
оглед на постигането на 
споразумение, Европейският 
парламент изрази позиция в полза на 
запазване на финансирането на 
политиката на сближаване и на ОСП 
за ЕС-27 на равнището на бюджета 
за периода 2014—2020 г. в реално 
изражение. Финансирането на ФСП 
група представлява допълнителен 
ресурс за това.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  3a. Достъпът до ФСП зависи от 
ангажимента на държавата членка 
да изпълни националната цел за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., както и от 
междинните цели за декарбонизация, 
определени за 2030 г.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от член [21а] 
от Регламент (ЕС) [новия РОР] 
допълнителните средства, посочени в 
параграф 2, които са разпределени за 
ФСП в бюджета на Съюза или са 
осигурени от други източници, не 
изискват допълнителна подкрепа от 
ЕФРР или ЕСФ+.

заличава се

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са пряко свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението 
на териториалните планове за 
справедлив преход, изготвени в 
съответствие с член 7.

1. ФСП подпомага единствено 
дейности, които са свързани със 
специфичната ѝ цел, установена в 
член 2, и допринасят за изпълнението на 
териториалните планове за справедлив 
преход, изготвени в съответствие с 
член 7.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) производствени инвестиции в 
МСП, включително стартиращи 
предприятия, водещи до създаване на 
работни места, икономическа 
диверсификация и преструктуриране, 
като се вземат предвид устойчивите 
и екологосъобразните дейности, 



RR\1210220BG.docx 359/374 PE648.609v04-00

BG

определени в съответното 
законодателство на Съюза;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности и насърчаване на трансфера на 
модерни технологии;

в) инвестиции в 
научноизследователски и иновационни 
дейности, насърчаване на трансфера и 
повишен достъп до модерни 
технологии, включително иновативни 
практики за намаляване на 
въглеродните емисии в 
земеползването и селското 
стопанство;

Изменение 31

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, чист 
обществен транспорт в селските 
райони, в намаляването на емисиите на 
парникови газове, в енергийната 
ефективност и енергията от 
възобновяеми енергийни източници, 
включително в райони, съседни на 
идентифицираните райони, когато е 
обосновано;

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност;

д) инвестиции в цифровизацията и 
цифровата свързаност, по-специално за 
разгръщането на високоскоростни 
широколентови мрежи в 
отдалечените и селските райони, 
като се увеличи достъпа до цифрови 
технологии за всички, включително 
цифрово земеделие;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението;

е) инвестиции във възстановяването 
и обеззаразяването на обекти, в 
рехабилитацията на земя и в проекти за 
промяна на предназначението, като се 
отдаде приоритет на 
разработването на „зелени“ 
инфраструктури и използването за 
дейности в селското и горското 
стопанство, когато е целесъобразно, 
като същевременно се гарантира 
спазването на принципа 
„замърсителят плаща“; 

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, в т.ч. посредством 
предотвратяване и намаляване на 
отпадъците, ефективност на ресурсите, 
повторна употреба, ремонт и 
рециклиране;

ж) инвестиции в укрепването на 
кръговата икономика, включително 
устойчивата кръгова биоикономика, в 
т.ч. посредством предотвратяване и 
намаляване на отпадъците, ефективност 
на ресурсите, повторна употреба, 



RR\1210220BG.docx 361/374 PE648.609v04-00

BG

ремонт и рециклиране;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) инвестиции в проекти за борба 
срещу риска от енергийна бедност, 
подобряващи енергийната 
ефикасност;

Изменение 36

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 на работниците и 
лицата, търсещи работа, както и 
програми за реинтеграция в нови 
области на дейност на работниците и 
лицата, търсещи работа;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) съдействие при търсене на 
работа на търсещите работа;

и) съдействие при търсене на 
работа и консултации за търсещите 
работа;

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) активно включване на 
търсещите работа;

й) активно включване на търсещите 
работа, при осигуряване на равен 
достъп и насърчаване на равенството 
между половете;

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) инвестиции, които допринасят 
за намаляване на риска от 
обезлюдяване на териториите, 
засегнати от прехода, и по-специално 
на селските райони;

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) инвестиции в социална 
инфраструктура и социални услуги 
от общ интерес в райони с ниско 
покритие, по-специално в селските 
райони, и в защитата на 
жизненоважни работници, засегнати 
от прехода или кризата в техния 
сектор;

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) техническа помощ. к) техническа помощ и 
консултантски услуги.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в региони, определени като 
подпомагани региони в съответствие с 
член 107, параграф 3, букви а) и в) от 
ДФЕС, ФСП може да подпомага 
производствени инвестиции в 
предприятия, различни от МСП, при 
условие че тези инвестиции са били 
одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа 
на информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з). Тези 
инвестиции са допустими за получаване 
на подкрепа само когато са необходими 
за изпълнението на териториалния план 
за справедлив преход.

Освен това в региони, определени 
като подпомагани региони в 
съответствие с член 107, параграф 3, 
букви а) и в) от ДФЕС и съгласно 
правилата на Съюза за държавните 
помощи, както е посочено в 
членове 107 и 108 от ДФЕС, ФСП 
може да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни 
от МСП, при условие че тези 
инвестиции са били одобрени като 
част от териториалния план за 
справедлив преход въз основа на 
информацията, изисквана съгласно 
член 7, параграф 2, буква з) от 
настоящия регламент. Тези 
инвестиции са допустими за 
получаване на подкрепа само когато 
са необходими за изпълнението на 
териториалния план за справедлив 
преход. ФСП може да подпомага и 
инвестиции, насочени към 
земеделски стопани и малки 
предприятия в селските райони, 
които акцентират върху устойчиви 
дейности в селското и горското 
стопанство.

Изменение 43

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията16;

в) предприятия в затруднено 
положение, както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) № 
651/2014 на Комисията16, с изключение 
на случаите, при които 
затрудненията произтичат от 
кризата, свързана с COVID-19;

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 651/2014 на 
Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи 
за съвместими с вътрешния пазар в 
приложение на членове 107 и 108 от 
Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка.

Комисията одобрява дадена програма 
само когато определянето на най-силно 
засегнатите от процеса на преход 
територии в съответния план за 
справедлив преход е надлежно 
обосновано и този план е в съответствие 
с националния план в областта на 
енергетиката и климата на съответната 
държава членка, с целта за 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г. и с целите на  
Европейския зелен пакт.

Изменение 45

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, прехвърлени в 
съответствие с член [21а] от Регламент 
(ЕО) [новия РОР]. Целият размер на 
средствата на ЕФРР и ЕСФ+, 
прехвърлени към приоритета на ФСП, е 
поне един път и половина по-голям от 
размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет, но не надхвърля 
три пъти този размер.

2. Приоритетът или приоритетите 
на ФСП включва(т) средствата по ФСП, 
съставени от всички или част от 
средствата по ФСП за държавите 
членки, и средствата, които могат да 
бъдат прехвърлени в съответствие с 
член [21а] от Регламент (ЕО) [новия 
РОР]. Целият размер на средствата на 
ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към 
приоритета на ФСП, не надвишава три 
пъти размера на подкрепата от ФСП за 
съответния приоритет.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи на съответните 
територии изготвят един или повече 
териториални планове за справедлив 
преход, който/които обхваща(т) една 
или повече засегнати територии, 
отговарящи на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели 
(„региони от ниво 3 по NUTS“), 
създадена с Регламент (ЕО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) № 
868/201417  на Комисията, или части от 
тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
добива и използването на изкопаеми 
горива и преобразуването на 

1. Държавите членки заедно със 
съответните органи и 
заинтересованите страни на 
съответните територии, включително 
местните и регионалните органи, 
изготвят един или повече териториални 
планове за справедлив преход, 
който/които обхваща(т) една или повече 
засегнати територии, отговарящи на 
ниво 3 от общата класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели („региони от ниво 3 
по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 2016/2014 на Комисията17, или части 
от тях, в съответствие с образеца, 
установен в приложение II. Посочените 
територии са онези, които са най-силно 
засегнати въз основа на икономическите 
и социалните въздействия, произтичащи 
от прехода, по-специално по отношение 
на очакваната загуба на работни места в 
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производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

добива, преработката и използването 
на изкопаеми горива и преобразуването 
на производствените процеси в 
промишлените съоръжения с най-висок 
интензитет на емисиите на парниковите 
газове.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на процеса на преход 
към неутрална по отношение на климата 
икономика на национално равнище, в 
т.ч. срокове за ключовите етапи на 
прехода, които са в съответствие с 
последната версия на националния план 
в областта на енергетиката и климата 
(„НПЕК“);

а) описание на процеса на преход 
към целта за неутрална по отношение 
на климата икономика на национално 
равнище до 2050 г., в  т.ч. точни 
срокове за ключовите етапи на прехода 
към средносрочните цели за 
декарбонизация, определени за 2030 г., 
които са в съответствие с последната 
версия на националния план в областта 
на енергетиката и климата („НПЕК“);

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1;

б) обосновка на основанията за 
определяне на териториите като най-
силно засегнати от процеса на преход, 
посочен в буква а), и които трябва да 
получат подкрепа по ФСП в 
съответствие с параграф 1, и на 
съседните райони, когато е 
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приложимо, които могат да 
допринесат към усилията за преход 
или които са засегнати в 
икономически и социален план от 
процеса на преход на определените 
територии, по-конкретно на 
селските райони; 

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, 
потребностите от развитие и целите до 
2030 г., свързани с преобразуването или 
затварянето на дейности с висок 
интензитет на емисии на парникови 
газове на тези територии;

в) оценка на предизвикателствата, 
които създава преходът за най-силно 
засегнатите територии, включително 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на климата 
икономика, установяване на 
потенциалния брой засегнати работни 
места и загуба на работни места, риска 
от обезлюдяване на засегнатите 
региони, потребностите от развитие и 
целите до 2030 г., свързани с 
преобразуването или затварянето на 
дейности с висок интензитет на емисии 
на парникови газове на тези територии и 
предизвикателствата по отношение 
на енергийната бедност;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на очаквания принос 
на подкрепата по ФСП за справяне 
със социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на прехода 
към неутрална по отношение на 
климата икономика;

заличава се
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове;

д) оценка на неговата съгласуваност 
с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове, и 
оценка на потенциалните странични 
ефекти от прехода върху съседните 
региони;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) списък на консултираните 
партньори и съответните 
заинтересовани страни от 
съответната територия;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР].

3. При изготвянето и изпълнението 
на териториални планове за справедлив 
преход участие вземат съответните 
партньори съгласно член [6] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР] и, когато е 
осъществимо, съответните 
заинтересовани страни на географско 
равнище от съответните 
територии, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, в рамките на подход 
„отдолу нагоре“.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Териториалните планове за 
справедлив преход са съгласувани с 
териториалните стратегии, посочени в 
член [23] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], съответните стратегии за 
интелигентна специализация, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права.

4. Териториалните планове за 
справедлив преход са съгласувани с 
териториалните стратегии, посочени в 
член [23] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], съответните стратегии за 
интелигентна специализация, НПЕК и 
европейския стълб на социалните права, 
ангажимента на Съюза по силата на 
Парижкото споразумение и целите 
на ООН за устойчиво развитие. 
Териториалните планове за 
справедлив преход укрепват 
местните икономики и късите 
икономически маршрути и вериги на 
доставки.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средносрочната оценка, посочена в 
алинея втора, включва оценка на 
напредъка, постигнат по отношение 
на целта за нетни нулеви емисии до 
2050 г. и междинните цели за 2030 г.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 

2. По отношение на показателите за 
крайния продукт за базовите стойности 
се задава нула. Междинните цели, 
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определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни. Целевите стойности не се 
коригират, след като искането за 
изменение на програмата, подадено 
съгласно член [14, параграф 2] от 
Регламент (ЕС) [новия РОР], е одобрено 
от Комисията.

определени за 2024 г., и целевите 
стойности, определени за 2029 г., са 
кумулативни. Целевите 
стойности могат при добре обосновани 
обстоятелства да се коригират, след 
като искането за изменение на 
програмата, подадено съгласно член [14, 
параграф 2] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], е одобрено от Комисията.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
65 % от целевата стойност, установена 
за един или повече показатели за 
крайния продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
прави финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от ФСП 
за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.

Когато въз основа на прегледа на 
окончателния доклад за качеството на 
изпълнението на програмата Комисията 
заключи, че не са постигнати най-малко 
70% от целевата стойност, установена за 
един или повече показатели за крайния 
продукт или за резултатите по 
отношение на средствата по ФСП, тя 
прави финансови корекции съгласно 
член [98] от Регламент (ЕС) [новия 
РОР], като намали подкрепата от ФСП 
за съответния приоритет 
пропорционално на постигнатите 
резултати.
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Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, 
Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, 
Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, 
Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Gilles 
Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, 
Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, 
Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone 
Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, 
Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, 
Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan 
Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, 
Irène Tolleret, Ruža Tomašić
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ECR Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI Dino Giarusso

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw 
Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone 
Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Verts/ALE Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Bronis Ropė

1 -

ID Ivan David

3 0

ID Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Renew Martin Hlaváček

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Създаване на Фонда за справедлив преход

Позовавания COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Дата на представяне на ЕП 15.1.2020

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

REGI
29.1.2020

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

BUDG
29.1.2020

ECON
15.5.2020

EMPL
29.1.2020

ENVI
29.1.2020

ITRE
29.1.2020

TRAN
29.1.2020

AGRI
29.1.2020

Асоциирани комисии
       Дата на обявяване в заседание

ENVI
27.5.2020

EMPL
27.5.2020

BUDG
27.5.2020

ITRE
27.5.2020

ECON
27.5.2020

Докладчици
       Дата на назначаване

Manolis 
Kefalogiannis
21.1.2020

Разглеждане в комисия 19.2.2020 12.5.2020

Дата на приемане 6.7.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

27
7
8

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, 
Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, 
Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca 
Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, 
Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, 
Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, 
Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, 
Irène Tolleret, Monika Vana

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Vlad-Marius Botoş, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli

Дата на внасяне 15.7.2020
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EPP Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás 
Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, 
Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze 
Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina 
Penkova

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Irène Tolleret

EUL/NGL Younous Omarjee

7 -

ID Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

GREENS/EFA François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

8 0

ID Mathilde Androuët, André Rougé

ECR Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

EUL/NGL Martina Michels

NI Rosa D’Amato, Chiara Gemma

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


