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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 Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)0568),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 91, параграф 1, буква г), член 192, 
параграф 1 и член 194, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в 
Парламента (C9-0324/2021),

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

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство 
Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът за 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 9 декември 2021 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– 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 промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по транспорт и туризъм и комисията по регионално 
развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-
0157/2022),

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

1 ОВ C 152, 6.4.2022 г., стр. 158.
2 [ОВ С, стр. ..., /все още непубликувано в Официален вестник].
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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) Съюзът и неговите държави 
членки са страни по Парижкото 
споразумение, което беше подписано 
през декември 2015 г. съгласно 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК) и 
влезе в сила през ноември 2016 г. 
(„Парижкото споразумение”)28. 
Съгласно това споразумение те са 
задължени да задържат увеличението на 
средната глобална температура 
значително под 2° C над равнищата от 
прединдустриалния период и да 
продължат усилията за ограничаване на 
увеличението на температурата до 
1,5° C над равнищата от 
прединдустриалния период.

(1) Съюзът и неговите държави 
членки са страни по Парижкото 
споразумение, което беше подписано 
през декември 2015 г. съгласно 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК) и 
влезе в сила през ноември 2016 г. 
(„Парижкото споразумение”)28. 
Съгласно това споразумение те са 
задължени да задържат увеличението на 
средната глобална температура 
значително под 2° C над равнищата от 
прединдустриалния период и да 
продължат усилията за ограничаване на 
увеличението на температурата до 
1,5° C над равнищата от 
прединдустриалния период. С 
приемането на Пакта за климата от 
Глазгоу страните по Парижкото 
споразумение признаха, че 
ограничаването на увеличението на 
средната температура в световен 
мащаб до 1,5 °C над равнищата от 
прединдустриалния период ще намали 
значително рисковете и 
въздействието от изменението на 
климата, и поеха ангажимент до 
края на 2022 г. да засилят целите си 
за 2030 г., за да се преодолее 
недостигът при изпълнението на 
амбицията, в съответствие с 
констатациите на 
Междуправителствения комитет по 
изменението на климата (МКИК). 
Това следва да се направи по начин, 
който гарантира равнопоставеност и 
зачита принципа на общите, но 
диференцирани отговорности и 
съответните възможности предвид 
различните национални 
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обстоятелства.
__________________ __________________
28 Парижко споразумение (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4).

28 Парижко споразумение (ОВ L 282, 
19.10.2016 г., стр. 4).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съобщението на Комисията 
„Европейският зелен пакт“29  се 
определя нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в устойчиво, по-справедливо и 
по-благоденстващо общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
през 2050 г. и в която икономическият 
растеж не зависи от използването на 
ресурсите. Комисията предлага също 
така да се опазва, съхранява и увеличава 
природният капитал на Съюза и да се 
защитават здравето и благосъстоянието 
на гражданите от свързани с околната 
среда рискове и въздействия. И накрая, 
Комисията смята, че този преход трябва 
да бъде справедлив и приобщаващ, като 
никой не трябва да бъде оставен да се 
справя сам.

(2) В съобщението на Комисията 
„Европейският зелен пакт“29 се 
определя нова стратегия за растеж, 
която има за цел превръщането на 
Съюза в устойчиво, равноправно, по-
справедливо и по-благоденстващо 
общество с модерна 
конкурентоспособна икономика, която 
използва ефективно ресурсите, в която 
няма нетни емисии на парникови газове 
най-късно през 2050 г. Комисията 
предлага също така да се възстановява, 
опазва, съхранява и увеличава 
природният капитал на Съюза и да се 
защитават здравето и благосъстоянието 
на гражданите от свързани с околната 
среда рискове и въздействия. И накрая, 
Комисията смята, че този преход трябва 
да бъде справедлив и приобщаващ, като 
никой не трябва да бъде оставен да се 
справя сам.

__________________ __________________
29 COM(2019)640 окончателен 29 COM(2019)640 окончателен

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Регламент (EС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета30 е 

(3) В Регламент (EС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета30 е 



RR\1256567BG.docx 9/334 PE703.206v03-00

BG

заложена целта за постигане на 
неутралност по отношение на климата 
на всички отрасли на икономиката до 
2050 г. С посочения регламент се 
определя обвързващ ангажимент за 
Съюза да бъдат намалени емисиите. До 
2030 г. ЕС следва да намали своите 
емисии на парникови газове, след 
приспадане на погълнатите емисии на 
парникови газове, с най-малко 55 % в 
сравнение с равнището през 1990 г. 
Всички сектори на икономиката следва 
да допринасят за постигането на тази 
цел.

заложена целта за постигане на 
неутралност по отношение на климата 
на всички отрасли на икономиката най-
късно до 2050 г. С посочения регламент 
се определя обвързващ ангажимент за 
Съюза да бъдат намалени емисиите. До 
2030 г. ЕС следва да намали своите 
емисии на парникови газове, след 
приспадане на погълнатите емисии на 
парникови газове, с най-малко 55 % в 
сравнение с равнището през 1990 г. 
Всички сектори на икономиката следва 
да допринасят за постигането на тази 
цел.

__________________ __________________
30 Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 юни 2021 г. за създаване на рамката 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение 
на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 
2018/1999 (Европейски закон за 
климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2021/1119 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 юни 2021 г. за създаване на рамката 
за постигане на неутралност по 
отношение на климата и за изменение 
на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 
2018/1999 (Европейски закон за 
климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Декларацията от Порто от 8 
май 2021 г. беше потвърден 
ангажиментът на Европейския съвет да 
работи за постигането на социална 
Европа и неговата решимост да 
продължи да задълбочава 
изпълнението на Европейския стълб на 
социалните права на равнище ЕС и на 
национално равнище, при зачитане на 
съответните компетенции и спазване на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.

(6) В Плана за действие на 
Европейския стълб на социалните 
права1а се подчертава, че социалните 
права и европейското социално 
измерение трябва да бъдат засилени 
във всички политики на Съюза, както 
е заложено в Договорите, по-
специално в член 3 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 9 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). С 
Декларацията от Порто от 8 май 2021 г. 
беше потвърден ангажиментът на 
Европейския съвет да работи за 
постигането на социална Европа чрез 
осигуряване на справедлив преход и 
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неговата решимост да продължи да 
задълбочава конкретното изпълнение 
на Европейския стълб на социалните 
права на равнище ЕС и на национално 
равнище, при зачитане на съответните 
компетенции и спазване на принципите 
на субсидиарност и пропорционалност.

__________________
1аОдобрен от Европейския съвет на 24 
и 25 юни 2021 г.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Фондът следва да подпомага 
само дейности и получатели, които 
спазват приложимото право на 
Съюза и националното право в 
областта на социалните и трудовите 
права по отношение, наред с другото, 
на заплатите и условията на труд, 
включително колективните трудови 
договори, и които насърчават 
устойчиви и качествени работни 
места.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За изпълнение на ангажиментите 
за неутралност по отношение на 
климата законодателството на Съюза в 
областта на климата и енергетиката 
беше прегледано и изменено, за да се 
ускори намаляването на емисиите на 
парникови газове.

(7) За изпълнение на ангажиментите 
за неутралност по отношение на 
климата законодателството на Съюза в 
областта на климата и енергетиката 
беше прегледано и изменено, за да се 
ускори намаляването на емисиите на 
парникови газове. Принципът на 
справедлив преход, залегнал в 
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Програмата на ООН до 2030 г. и в 
Европейския стълб на социалните 
права, означава изкореняване на 
енергийната бедност и бедността по 
отношение на мобилността в целия 
Съюз. За тази цел новият Социален 
фонд за климата следва да допринесе 
за защитата и осигуряването на 
възможности на най-уязвимите 
домакинства. Необходимо е да се 
обърне особено внимание, за да се 
гарантира, че тези домакинства 
действително имат полза от 
прилагането на различни 
инструменти за финансиране, а 
именно инструментите, които са на 
разположение на държавите членки и 
които включват Кохезионния фонд, 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост и приходите, които 
понастоящем се генерират от СТЕ на 
ЕС. Средствата, които са на 
разположение на държавите членки, 
следва да се използват за инвестиции 
в саниране на сгради, създаване на 
качествени и безопасни 
екологосъобразни работни места, 
както и в придобиването на 
необходимите умения, подходящи за 
екологосъобразния и цифровия преход, 
декарбонизацията на транспортния 
сектор и по-добър достъп до публична 
споделена и екологосъобразна 
мобилност.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Всяко разширяване на 
приложното поле на 
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автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета31 следва по-
конкретно да осигури допълнителен 
икономически стимул за инвестиране в 
намаляване на потреблението на 
изкопаеми горива и по този начин да 
ускори намаляването на емисиите на 
парникови газове. В съчетание с други 
мерки това следва в средносрочен до 
дългосрочен план да намали разходите 
за сградния фонд и за автомобилния 
транспорт и да осигури нови 
възможности за създаване на работни 
места и за инвестиции.

Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета31 следва по-
конкретно да осигури допълнителен 
икономически стимул за инвестиране в 
намаляване на потреблението на 
изкопаеми горива и по този начин да 
ускори намаляването на емисиите на 
парникови газове. В съчетание с други 
мерки това следва в средносрочен до 
дългосрочен план да допринесе за 
изкореняване на енергийната бедност 
и на бедността по отношение на 
мобилността и да осигури нови 
възможности за създаване на 
качествени работни места и за 
устойчиви инвестиции, в пълно 
съответствие с целите на 
Европейския зелен пакт. Комисията 
следва да събира данни за социалното 
въздействие на съпътстващите 
мерки и за начина, по който тези 
мерки засягат различните държави 
членки, региони и уязвими групи, за да 
се гарантира превантивен подход, 
така че да се намалят неравенствата 
по отношение на достъпа до 
устойчива енергия и мобилност на 
приемливи цени. Особено внимание 
следва да се обърне на групите в най-
неравностойно положение и на 
домакинствата в положение на 
бедност по отношение на 
мобилността или на енергийна 
бедност, така че те да имат полза от 
прилагането на тези инструменти за 
финансиране и никой да не бъде 
оставен да се справя сам.

__________________ __________________
31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

Изменение 8
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За финансиране на такива 
инвестиции обаче са необходими 
средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще 
прехвърлят разходите за въглеродни 
емисии на потребителите.

(9) За финансиране на достатъчни, 
стабилни и справедливи инвестиции 
обаче са необходими средства. Освен 
това преди инвестициите да бъдат 
реализирани е вероятно да нараснат 
разходите на домакинствата за 
отопление, охлаждане и готвене, както и 
разходите на ползвателите на транспорт 
за автомобилен транспорт, също така в 
светлината на агресивната война, 
водена от Русия, като се има предвид 
зависимостта на държавите членки 
от вносни изкопаеми горива.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Високите цени на газа от 
изкопаеми източници, които 
предизвикаха драстични скокове в 
цените в някои държави членки през 
отоплителния сезон 2021 – 2022 г., 
утежнени от зависимостта от внос 
и от геополитическото напрежение, 
още веднъж показаха зависимостта 
на Съюза от вносен газ от изкопаеми 
източници за неговата 
промишленост и неговите 
домакинства, като това беше 
усетено особено силно от най-
бедните домакинства. Следователно 
инвестициите в мерки за енергийна 
ефективност, както и 
отоплителните системи на основата 
на енергия от възобновяеми 
източници, включително с 



PE703.206v03-00 14/334 RR\1256567BG.docx

BG

електрически термопомпи, 
централно отопление и охлаждане и 
участие в общности за енергия от 
възобновяеми източници, са най-
ефективният от гледна точка на 
разходите метод за намаляване на 
зависимостта от внос и на емисиите, 
като същевременно се увеличава 
устойчивостта на Съюза. 
Необходими са схеми за финансиране 
от трети страни, по-специално за 
най-бедните домакинства, за да се 
гарантира спазването на тези 
принципи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Тъй като преходът към по-
чиста Европа ще има икономическо и 
социално въздействие, което е трудно 
да се оцени предварително, може да 
бъдат необходими допълнителни 
инвестиции и следователно 
финансови средства, за да се постигне 
ангажиментът за неутралност по 
отношение на климата, като 
същевременно се запази 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Разходите, които 
доставчиците на горива прехвърлят 
на крайните потребители, могат да 
бъдат различни за всяко дружество, 
регион или държава членка. Поради 
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това Комисията следва да събира 
данни съответно за частта от 
разходите, поемана от доставчиците 
на горива, и за частта от разходите, 
прехвърляна на крайните 
потребители, и следва да докладва на 
Европейския парламент ежегодно за 
своите констатации.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) В строителния сектор една 
цялостна реформа на конструкцията 
на сградите ще доведе до по-малко 
търсене на енергия, с което ще се 
вземе предвид по по-ефективен начин 
положението на хората, изложени на 
риск от изключване, а именно тези, 
които страдат в най-голяма степен 
от енергийна бедност в Съюза. 
Реформата също така ще 
противодейства на тенденцията 
семействата да се местят между 
селски, периферни градски, градски и 
слабо населени райони, като по този 
начин ще се избегне потенциално 
повишаване на цените на жилищата 
вследствие на това и ще се 
предотвратят последващите емисии 
на парникови газове поради 
повишеното използване на личен 
транспорт.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Увеличаването на цената на (10) Преходът към неутралност по 
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изкопаемите горива може 
непропорционално да засегне 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, които изразходват по-
голямата част от доходите си за 
електроенергия и транспорт, които в 
определени райони нямат достъп до 
алтернативни решения за мобилност и 
транспорт на приемливи цени и които 
може да нямат финансов капацитет да 
инвестират в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива.

отношение на климата, включително 
чрез определянето на цена на 
въглеродните емисии, се очаква да 
засегне непропорционално уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, които 
изразходват по-голямата част от 
доходите си за електроенергия и 
транспорт, които в определени райони, 
включително в селски, островни, 
планински, отдалечени и по-трудно 
достъпни райони или в по-слабо 
развити региони или територии, 
включително по-слабо развити 
периферни градски райони, нямат 
достъп до алтернативни решения за 
мобилност и транспорт на приемливи 
цени и които може да нямат финансов 
капацитет да инвестират в намаляване 
на потреблението на изкопаеми горива.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват за справяне със социалните 
последици от това включване, за да е 
преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам.

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват като собствен ресурс за 
финансиране на бюджета на Съюза 
като общ приход в съответствие с 
правно обвързващото 
Междуинституционално 
споразумение от 16 декември 2020 г.1а 
(„Междуинституционалното 
споразумение“), в което се определя 
пътна карта за въвеждането на нови 
собствени ресурси, като по този 
начин на бюджета на Съюза се 
предоставят необходимите средства, 
за да допринася за предприемането на 
мерки за справяне със социалните 
последици от това включване, за да е 
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преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам. Съгласно 
Междуинституционалното 
споразумение се предвижда 
въвеждането на кошница от нови 
собствени ресурси в срок до 1 януари 
2023 г. „Зелените“ собствени ресурси 
са средства за привеждане на 
бюджета на Съюза в съответствие с 
приоритетите на политиката на 
Съюза, като по този начин 
осигуряват добавена стойност от 
Съюза, и следва да бъдат използвани 
като принос за постигане на 
интегриране на целите в областта на 
климата, за изплащане на дълговете 
по NextGenerationEU и за 
издръжливостта на бюджета на 
Съюза по отношение на 
функционирането му като 
инструмент за инвестиции и 
гаранции.
__________________
1a Междуинституционално 
споразумение от 16 декември 2020 г. 
между Европейския парламент, 
Съвета на Европейския съюз и 
Европейската комисия относно 
бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово 
управление и относно новите 
собствени ресурси, включително 
пътна карта за въвеждането на нови 
собствени ресурси (ОВ L 433I, 
22.12.2020 г., стр. 28).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Може да са необходими 
допълнителни фискални мерки или 
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мерки за стимулиране, за да се 
подпомогнат уязвимите 
домакинства, микропредприятия, 
малки предприятия или ползватели 
на транспортни услуги.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
възможност за достъп до основни 
енергийни услуги като охлаждане, 
необходимо поради повишаването на 
температурата, и отопление. През 
2018 г. около 34 милиона европейци са 
съобщили за невъзможност да 
поддържат домовете си достатъчно 
топли, а в проучване, проведено в целия 
ЕС през 2019 г., 6,9 % от населението на 
Съюза са заявили, че не могат да си 
позволят да отопляват дома си 
достатъчно32. По оценки на 
Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза. 
Социалните тарифи или прякото 
подпомагане на доходите могат да 
осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но единствено 
целенасочените структурни мерки, по-
специално реновирането с цел пестене 
на енергия, могат да осигурят трайни 
решения.

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
достъп до основни енергийни услуги, 
които осигуряват достоен стандарт 
на живот и на здравеопазване, 
включително подходящо отопление, 
охлаждане, осветление и енергия за 
електроуреди, в рамките на 
съответната действаща социална 
политика и други имащи отношение 
политики, често вследствие на 
големия дял на енергийните разходи 
от техния разполагаем доход поради 
комбинация от фактори като ниски 
доходи, високи цени на енергията, 
ниско качество и лоши 
характеристики на жилищния фонд. 
През 2018 г. около 34 милиона 
европейци са съобщили за 
невъзможност да поддържат домовете 
си достатъчно топли, а в проучване, 
проведено в целия ЕС през 2019 г., 
6,9 % от населението на Съюза са 
заявили, че не могат да си позволят да 
отопляват дома си достатъчно32. По 
оценки на Обсерваторията на 
енергийната бедност повече от 
50 милиона домакинства в Европейския 
съюз са засегнати от енергийна бедност. 
Следователно енергийната бедност е 
основно предизвикателство за Съюза. 
Макар значението на това 
предизвикателство да се признава на 
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равнището на Съюза в продължение 
на повече от десетилетие в различни 
инициативи, законодателство и 
насоки, все още не съществува 
стандартно определение на 
равнището на Съюза за енергийна 
бедност и само една трета от 
държавите членки са въвели 
национално определение за енергийна 
бедност. В резултат на това 
понастоящем няма налични 
прозрачни и съпоставими данни за 
енергийната бедност в Съюза, което 
ограничава капацитета за ефективен 
мониторинг и оценка на равнището 
на енергийна бедност. Поради това 
следва да се установи определение на 
равнището на Съюза с цел да се 
предприемат ефективни мерки за 
справяне с енергийната бедност и за 
измерване на напредъка в отделните 
държави членки. Социалните тарифи 
или прякото подпомагане на доходите 
могат да осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но единствено 
целенасочените структурни мерки, 
прилагането на принципа за 
поставяне на енергийната 
ефективност на първо място, 
инсталирането на допълнителни 
възобновяеми енергийни източници, 
включително чрез водени от 
общностите проекти, както и мерки 
за информиране и повишаване на 
осведомеността, насочени към 
домакинствата, по-специално 
реновирането с цел пестене на енергия, 
допринасящо за зпълняване на 
изискването за саниране, установено 
в Директива 2010/31/ЕС относно 
енергийните характеристики на 
сградите (преработена версия), могат 
да осигурят трайни решения и 
ефективно да спомогнат за борбата с 
енергийната бедност.

__________________ __________________
32 Данни от 2018 г. Евростат, SILC 32 Данни от 2018 г. Евростат, SILC 
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[ilc_mdes01]. [ilc_mdes01].

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Що се отнася до сградния 
сектор, цялостното саниране на 
сградите, основаващо се на действия, 
насочени към подобряване на 
енергийната ефективност чрез 
съсредоточаване върху всички 
елементи, съставляващи сградата, 
ще доведе до намаляване на 
потреблението на енергия за всяко 
домакинство и ще има видимо 
отражение по отношение на 
спестените средства и в резултат на 
това ще осигури средство за борба с 
енергийната бедност. Бъдещото 
преразглеждане на Директива 
2010/31/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета ще постави основите за 
постигането на тези цели и поради 
това следва да бъде взето предвид при 
изпълнението на фонда.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Трябва да се обърне особено 
внимание на уязвимите наематели на 
частния пазар за отдаване на 
жилища под наем. Към групата на 
тези наематели спадат уязвимите 
домакинства в положение на 
енергийна бедност и домакинствата, 
изложени на риск от енергийна 
бедност, включително тези с по-
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скоро ниски средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на нарасналите разходи 
за отопление или от увеличените 
цени за наем след проведено саниране, 
но не са в състояние да санират 
сградата, която заемат. Поради 
това, като част от техните 
социални планове във връзка с 
климата, държавите членки следва да 
разработят, като се консултират с 
наемодателите, частния сектор и 
съответните местни органи и 
организации на гражданското 
общество, енергийно ефективни, 
„зелени“ социални жилища и 
конкретни мерки и инвестиции в 
подкрепа на уязвимите наематели на 
частния пазар за отдаване под наем, 
например като обмислят 
възможността за национални схеми 
или схеми с ваучери, насочени към 
наемателите в частния сектор за 
отдаване под наем, за да предприемат 
мерки за саниране и да допринесат за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата. Като част от 
докладването и оценяването на 
мерките и инвестициите, прилагани 
от държавите членки, което се 
извършва на всеки две години, 
Комисията следва да оцени тяхното 
въздействие и ефективност в 
подкрепа на уязвимите наематели на 
частния пазар за отдаване под наем. 
При липса на положителни 
резултати тази оценка следва да бъде 
придружена, когато е целесъобразно, 
от инициатива на Комисията, като 
се провеждат консултации с 
държавите членки, представители на 
частния пазар за отдаване под наем и 
съответните местни органи и 
организации на гражданското 
общество, с цел предприемане на 
мерки във връзка с положението на 
уязвимите наематели на частния 
пазар за отдаване под наем.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 в) Не е обърнато достатъчно 
внимание на бедността по 
отношение на мобилността и за нея 
няма ясни определения на равнището 
на Съюза или на национално равнище. 
Тя обаче е проблем, чието решаване 
става все по-належащо в резултат на 
нарастващите изисквания за 
постепенно извеждане от употреба 
на превозните средства с двигатели с 
вътрешно горене, високите цени на 
горивата и силната зависимост от 
наличието, достъпността и 
разходите за транспорт за 
придвижване до работното място 
или за ежедневните потребности от 
мобилност за живеещите в селски, 
островни, периферни, планински, 
отдалечени и по-трудно достъпни 
региони или територии, включително 
по-слабо развити периферни градски 
райони и най-отдалечените региони.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 
на търговията с емисии за сградите и 
за автомобилния транспорт върху 

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 
на прехода към неутралност по 
отношение на климата, включително 
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уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Това следва да се постигне 
по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 
на сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии в 
полза на уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

чрез определянето на цена на 
въглеродните емисии, върху уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт. Това следва да 
се постигне по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 
на сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп доефикасни 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии на приемливи цени в 
полза на уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Тъй като уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт ще се 
нуждаят от допълнителна подкрепа 
за екологичния преход, на всички 
държави членки следва да бъде 
отпусната достатъчна и 
пропорционална финансова помощ.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
социален план във връзка с климата 

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
социален план във връзка с климата 
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(„планът“). Целите на тези планове са 
две: първо, те следва да осигуряват на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт необходимите средства за 
финансиране и реализация на 
инвестиции в енергийна ефективност, 
декарбонизация на отоплението и 
охлаждането, в превозни средства и 
мобилност с нулеви и с ниски емисии. 
Второ, те следва да смекчат 
въздействието на нарастването на 
цените на изкопаемите горива върху 
най-уязвимите и по този начин да 
предотвратят възникването на 
енергийна и транспортна бедност през 
преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за намаляване в 
дългосрочен план на зависимостта от 
изкопаеми горива, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
върху тях в краткосрочен план.

(„планът“). Тези планове следва да 
допринасят за изпълнението на 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права и за постигането 
на целите на ООН за устойчиво 
развитие, като същевременно 
гарантират, че никой няма да бъде 
оставен да се справя сам, като 
преследваните от плановете цели са 
две. Първо, заедно с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори и гражданското 
общество, те следва да 
идентифицират и картографират 
уязвимите домакинства в положение на 
енергийна бедност или бедност по 
отношение на мобилността, 
уязвимите микропредприятия и 
ползватели на транспорт, които да 
бъдат включени като бенефициенти 
на необходимите средства за 
финансиране и реализация на 
инвестиции в енергийна ефективност, 
декарбонизация на отоплението и 
охлаждането, в превозни средства и 
мобилност с нулеви и с ниски емисии. 
Държавите членки следва да 
предоставят подробен анализ, 
изготвен съвместно с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори и гражданското 
общество, относно основните 
причини за енергийната бедност и 
бедността по отношение на 
мобилността на съответните им 
територии. Планът следва също да 
определя общи и конкретни цели за 
намаляване на броя на 
домакинствата в положение на 
енергийна бедност или на бедност по 
отношение на мобилността, и на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Второ, те следва да 
смекчат въздействието на нарастването 
на цените на изкопаемите горива върху 
най-уязвимите и по този начин да 
предотвратят възникването на 
енергийна бедност и бедност по 
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отношение на мобилността през 
преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за постепенно 
премахване в дългосрочен план на 
зависимостта от изкопаеми горива, 
допълнен от временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
върху тях в краткосрочен план. Тези 
планове следва също така да 
гарантират, че ще бъдат взети 
предвид действията, които вече са 
изпълнени на национално равнище.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Работниците в строителния 
сектор и в сектора на санирането са 
изложени на риск от експозиция на 
азбест в особено висока степен. 
Поради това са необходими 
изисквания за задължителна проверка 
за наличие на азбест, регистриране и 
премахване на азбеста и други вредни 
вещества преди започване на 
работата по саниране. Санирането с 
цел икономии на енергия следва да 
бъде възможност за безопасно 
премахване на азбеста от сградите.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 б) Плановете, представени от 
държавите членки, следва да 
включват мерки за предоставяне на 
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информационна подкрепа, изграждане 
на капацитет и обучение, необходими 
за осъществяване на инвестициите и 
мерките, имащи за цел намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишаване на енергийната 
ефективност на сградите и 
разширяване на достъпа до енергия 
от възобновяеми източници за 
отопление и охлаждане на сградите, 
както и предоставяне на подобрен 
достъп до устойчива мобилност и 
транспортни услуги, което включва 
необходимата инфраструктура и 
разгръщането на станции за 
зареждане на електрически превозни 
средства. В плановете следва също 
така да се обърне внимание на 
липсата на работна сила, необходима 
за всички етапи на екологичния 
преход, по-специално на работните 
места, свързани със санирането на 
сгради и интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, както и на 
работата между партньори и 
работата в рамките на общностите 
с цел да се преодолеят енергийната 
бедност и бедността по отношение 
на мобилността.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки, като се 
консултират с органите на регионално 
равнище, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. По 
този начин плановете може най-добре 

(15) Държавите членки, като 
провеждат пълноценни консултации 
с органите на местно и регионално 
равнище, с икономическите и 
социалните партньори и с имащите 
отношение организации на 
гражданското общество, са в най-
добрата позиция да разработят и 
реализират планове, адаптирани и 
насочени съм техните местни, 
регионални и национални особености 
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да бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

като съществуващите национални 
политики в съответните области и 
планираното използване на други 
подходящи фондове на ЕС. По този 
начин плановете може най-добре да 
бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, 
икономическите и социалните 
партньори, имащите отношение 
организации на гражданското 
общество и с местните и регионалните 
структури за научни изследвания, 
иновации, колективни трудови 
правоотношения и социален диалог, 
както и с националните традиции и да 
допринесат за ефективността и 
ефикасността на цялостната подкрепа за 
уязвимите граждани и за 
разширяването на проекти, 
разработени от местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори и социално-икономически 
участници.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Плановете следва да бъдат 
разработени по всеобхватен начин, 
като същевременно се предотвратява 
прекомерна административна 
тежест. Поради това от държавите 
членки следва да се изисква при 
разработването и изпълнението на 
описаните планове да действат по 
всеобхватен начин, като 
същевременно избягват ненужна 
сложност.

Изменение 27
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, включително социалните 
последици от определянето на цени 
на въглеродните емисии.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В периода, преди тези 
инвестиции да дадат резултат за 
намаляване на разходите и на емисиите, 
целенасочено пряко подпомагане на 
доходите на най-уязвимите би 
спомогнало за справедливия преход. 
Такова подпомагане следва да се смята 
за временна мярка, съпътстваща 
декарбонизацията на жилищния и на 
транспортния сектор. То няма да е 
постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Това 
подпомагане следва да засяга само 
преките последици от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 

(17) Прякото подпомагане на 
доходите, съчетано с дълготрайни 
структурни инвестиционни мерки, 
насочени към едни и същи 
бенефициенти, ще допринесе за 
постигането на целите на фонда. В 
периода преди тези инвестиции да дадат 
резултат за намаляване на разходите и 
на емисиите, целенасочено пряко 
подпомагане за уязвимите 
домакинства в положение на 
енергийна бедност или бедност по 
отношение на мобилността ще 
допринесе за намаляване на разходите 
за енергия и мобилност и подкрепа за 
справедливия преход в очакване да бъде 
извършени повече структурни 
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Директива 2003/87/EО, а не разходите 
за електроенергия и отопление, 
свързани с включването на 
производството на електроенергия и 
топлинна енергия в обхвата на 
същата директива. Правото да се 
получава такова пряко подпомагане на 
доходите следва да е ограничено във 
времето.

инвестиции. Такова подпомагане 
следва да се смята за временна мярка, 
съпътстваща декарбонизацията на 
жилищния и на транспортния сектор. То 
няма да е постоянно, тъй като не се бори 
с първопричините за енергийната 
бедност и бедността по отношение на 
мобилността. Такова пряко 
подпомагане на доходите следва да бъде 
ограничено до 40% от общите 
прогнозни разходи за всеки план за 
периода 2024 – 2027 г. и следва да бъде 
определено за периода 2028 – 2032 г. в 
съответствие с оценка от 
Комисията по държави на 
ефективността, добавената 
стойност, продължаващата 
значимост и необходимото равнище 
на пряко подпомагане на доходите 
предвид напредъка и последиците от 
изпълнението на структурните 
инвестиции и мерки, с ;ел постепенно 
премахване на тази подкрепа до края 
на 2032 г.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Уязвимите домакинства, 
ползватели на транспорт и 
микропредприятия следва да бъдат 
информирани за съществуването на 
подкрепа по линия на фонда и за 
начина, по който могат да се ползват 
от нея. Поради това следва да бъдат 
предоставени на приемливи цени 
целенасочени и достъпни 
информация, образование, 
осведоменост и консултации относно 
разходно ефективни мерки и 
инвестиции и наличната подкрепа.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17 б) Фондът следва да бъде в 
съответствие със задължението на 
Съюза съгласно Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания и 
следва да не подкрепя никоя мярка или 
инвестиция, която допринася за 
сегрегация или за социално 
изключване.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
регламент следва да допринесат за 
постигането на целта 30 % от всички 
разходи съгласно многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. да са в подкрепа за целите в 
областта на климата и да способстват за 
амбицията 10 % от годишните разходи 
през 2026 г. и през 2027 г. да бъдат за 
цели, свързани с биологичното 
разнообразие, като се отчита 
съществуващото припокриване между 
целите по отношение на климата и по 
отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 
отбелязване на разходите на фонда. 

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение, ангажиментите по 
Европейския стълб на социалните 
права и за постигане на целите на ООН 
за устойчиво развитие, действията 
съгласно настоящия регламент следва 
да допринесат за постигането на целта 
най-малко 30% от общия размер на 
разходите от бюджета на Съюза 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2021—2027 г. и 
разходите по Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване 
да са в подкрепа за целите в областта на 
климата и да способстват за амбицията 
7,5% от годишните разходи по МФР 
през 2024 г. да се извършват за цели, 
свързани с биологичното 
разнообразие, и 10% от годишните 
разходи през 2026 г. и през 2027 г. да 
бъдат за цели, свързани с биологичното 
разнообразие, като се отчита 
съществуващото припокриване между 
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Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта 
на климата и околната среда и са в 
съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34. В 
плановете следва да се включват само 
такива мерки и инвестиции. Мерките за 
пряко подпомагане на доходите следва 
по правило да се разглеждат като мерки 
с незначително обозримо въздействие 
по отношение на екологичните цели и 
като такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. 
Комисията възнамерява да издаде 
технически насоки за държавите 
членки достатъчно рано преди 
подготовката на плановете. В 
насоките ще бъде обяснено как 
мерките и инвестициите трябва да 
съответстват на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди по 
смисъла на член 17 от 
Регламент (ЕС) 2020/852. През 2021 г. 
Комисията възнамерява да представи 
предложение за препоръка на Съвета 
какво да бъде предприето по отношение 
на социалните аспекти на екологичния 
преход.

целите по отношение на климата и по 
отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 
отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на техническите 
критерии за проверка, установени от 
Комисията в съответствие с член 10, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/852 
на Европейския парламент и на 
Съвета34. В плановете следва да се 
включват само такива мерки и 
инвестиции. Мерките за пряко 
подпомагане на доходите следва по 
правило да се разглеждат като мерки с 
незначително обозримо въздействие по 
отношение на екологичните цели и като 
такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. През 
2021 г. Комисията представи 
предложение за препоръка на Съвета 
какво да бъде предприето по отношение 
на социалните аспекти на екологичния 
преход.

__________________ __________________
33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
за финансова подкрепа за управлението 

33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
за финансова подкрепа за управлението 
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на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

34 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., стр. 13).

34 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., стр. 13).

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Засегнати от определянето на 
цени на въглеродните емисии са 
предимно жените, тъй като те 
представляват 85 % от семействата с 
един родител. За такива семейства 
рискът от детска бедност е особено 
висок. Равенството между половете и 
равните възможности за всички, 
всеобхватното интегриране на тези 
цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се вземат под внимание и да 
се утвърждават през целия процес на 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

(19) Жените са непропорционално 
засегнати от енергийна бедност и 
бедност по отношение на 
мобилността, по-специално 
самотните майки, които 
представляват 85% от семействата с 
един родител, както и необвързаните 
жени, жените с увреждания или 
възрастните жени, които живеят 
сами. Освен това жените имат 
различни и по-сложни модели на 
мобилност. За семействата с един 
родител и деца на издръжка рискът от 
детска бедност е особено висок. 
Равенството между половете и равните 
възможности за всички, всеобхватното 
интегриране на тези цели, както и 
правата на достъпност за хора с 
увреждания следва да се спазват и да се 
утвърждават през целия процес на 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 19 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Общностите за енергия от 
възобновяеми източници и 
гражданските енергийни общности 
могат да помогнат на държавите 
членки да постигнат целите на 
настоящия регламент чрез подход 
„отдолу-нагоре“ по инициатива на 
гражданите, тъй като тези 
общности осигуряват възможности 
за потребителите и тяхното 
участие и дават възможност на 
определени групи битови клиенти, 
живеещи както в градски, така и в 
селски, островни, планински, 
отдалечени и по-трудно достъпни 
райони или в по-слабо развити 
региони или територии, включително 
по-слабо развити периферни градски 
райони, да участват в проекти за 
енергийна ефективност, да 
подкрепят използването от 
домакинствата на енергия от 
възобновяеми източници и в същото 
време да допринесат за борбата с 
енергийната бедност. Държавите 
членки следва да насърчават ролята 
на общностите за енергия от 
възобновяеми източници и на 
гражданските енергийни общности и 
да ги разглеждат като отговарящи на 
условията бенефициенти на фонда.

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
представят плановете си заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 

(20) Държавите членки следва да 
представят плановете си заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
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Европейския парламент и на Съвета35. 
Плановете следва да включват мерките, 
които да се финансират, прогнозните 
разходи за тях и националното участие. 
Те следва да включват също така 
ключовите етапи и целите за оценяване 
на ефективното изпълнение на мерките.

Европейския парламент и на Съвета35 и 
Европейския кодекс за поведение за 
партньорство, определен в Регламент 
(ЕС) № 240/201435а. Плановете следва да 
включват мерките, които да се 
финансират, прогнозните разходи за тях 
и националното участие. Те следва да 
включват също така ключовите етапи и 
целите за оценяване на ефективното 
изпълнение на мерките.

__________________ __________________
35 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

35 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).
35а Делегиран регламент (ЕС) 
№ 240/2014 на Комисията от 7 януари 
2014 г. относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Изпълнението на мерките, 
включени в плановете, ще зависи от 
подходящо равнище на работната 
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сила, включително занаятчии, както 
и висококвалифицирани експерти в 
областта на екологосъобразните 
технологии и приложните наукни и 
новатори. Поради това държавите 
членки следва да допълват плановете 
чрез използване на други относими 
действия и програми на Съюза, които 
предвиждат преквалификация и 
повишаване на квалификацията на 
работниците, за да се създадат по-
добри възможности за 
специализирани занаятчии и 
висококвалифицирани експерти, по-
специално на работни места, 
свързани със санирането на сградите, 
поставянето на изолация и 
инсталирането на термопомпи и 
разгръщането на инфраструктура за 
алтернативни горива, например 
разполагането на станции за 
зареждане на електрически превозни 
средства. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Фондът и плановете следва да са 
съгласувани с и да се вписват в 
контекста на планираните реформи и 
поетите ангажименти от държавите 
членки съгласно техните актуализирани 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
Директива [yyyy/nnn] на Европейския 
парламент и на Съвета [Предложение за 
преработване на Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност]36, 
Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права37, Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057 на 

(21) Фондът и плановете следва да са 
съгласувани със и да се вписват в 
контекста на планираните реформи и 
поетите ангажименти от държавите 
членки съгласно техните актуализирани 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
Директива [yyyy/nnn] на Европейския 
парламент и на Съвета [Предложение за 
преработване на Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност]36, 
Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права37, Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+)38, 
Модернизационния фонд, 
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Европейския парламент и на 
Съвета38, плановете за справедлив 
преход съгласно Регламент (ЕС) 
2021/1056 на Европейския парламент 
и на Съвета39 и стратегиите на 
държавите членки за обновяване на 
сградите в дългосрочен план съгласно 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета40. За осигуряване 
на административна ефективност, 
когато е приложимо, включената в 
плановете информация следва да е 
съобразена с посочените по-горе 
законодателни актове и планове.

оперативните програми на 
политиката на сближаване съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/1058, плановете 
за възстановяване и устойчивост в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2021/241, плановете за 
справедлив преход39 и стратегиите на 
държавите членки за обновяване на 
сградите в дългосрочен план съгласно 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета40. За осигуряване 
на административна ефективност, 
когато е приложимо, включената в 
плановете информация следва да е 
съобразена с посочените по-горе 
законодателни актове и планове.

__________________ __________________
36 [Да се добави препратка] 36 [Да се добави препратка]
37 Одобрен от Европейския съвет на 24 и 
25 юни 2021 г.

37 Одобрен от Европейския съвет на 24 и 
25 юни 2021 г.

38 Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за създаване на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1296/2013 (OВ L 231, 30.6.2021 г., 
стр. 21).

38 Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за създаване на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1296/2013 (OВ L 231, 30.6.2021 г., 
стр. 21).

39 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

40 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стр. 13).

40 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стр. 13).

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) От решаващо значение е да се 
гарантира, че фондът е в 
съответствие както с националните 
планове в областта на енергетиката 
и климата, така и с програмите в 
рамките на политиката на 
сближаване, имащи сходни 
приоритети, за да се предотврати 
всякакво припокриване или дублиране 
на усилия. Освен това е необходимо 
ефективно координиране и 
стратегическо програмиране в 
държавите членки между фонда, 
политиката на сближаване за 
периода 2021 – 2027 г. и други фондове 
на Съюза, и особено Фонда за 
справедлив преход и Европейския 
социален фонд плюс.

Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Чрез Социалния фонд за климата 
Съюзът следва да подпомага държавите 
членки с финансови средства за 
изпълнение на техните планове. 
Плащанията от Социалния фонд за 
климата следва да са обвързани с 
постигането на ключовите етапи и 
целите, включени в плана. Това ще даде 
възможност по най-добър начин да 
бъдат взети предвид националните 
обстоятелства и приоритети, като 
същевременно се опрости 
финансирането и се улесни неговото 
интегриране с други национални 
разходни програми при гарантиране на 
въздействието и интегритета на 
разходите на ЕС.

(22) Чрез Социалния фонд за климата 
Съюзът следва да подпомага държавите 
членки с достатъчни и 
пропорционални финансови средства, 
като се вземат предвид съответните 
им географски и демографски 
реалности, наред с техническа 
подкрепа за изпълнение на техните 
планове. Следва да се обърне 
специално индивидуално внимание на 
уникалните и специфични 
предизвикателства пред селските, 
островните, периферните, 
планинските, отдалечените и по-
трудно достъпните региони или 
територии, които се сблъскват със 
засилено социално-икономическо 
въздействие на климатичния преход. 
За да се гарантира ефективността на 
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мерките и инвестициите за тези 
региони, следва да се определи 
специален минимален размер на 
финансовите средства за 
съответните региони. За да се 
гарантира най-ефективно използване 
на средствата на Съюза, плащанията 
от Социалния фонд за климата следва да 
са обвързани с постигането на 
ключовите етапи и целите, включени в 
плана, да са в съответствие с 
разходите, посочени за постигането 
на етапите и целите, и да 
гарантират, че с тях не се удължава 
зависимостта от изкопаеми горива и 
се избягва обвързаност с технологии, 
характеризиращи се с високи 
въглеродни емисии. Това ще даде 
възможност по най-добър начин да 
бъдат взети предвид националните 
обстоятелства и приоритети, като 
същевременно се опрости 
финансирането и се улесни неговото 
интегриране с други национални 
разходни програми при гарантиране на 
въздействието и интегритета на 
разходите на ЕС.

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Принципът на единство на 
бюджета на Съюза, съгласно който 
всички приходи и разходи на Съюза са 
посочени в бюджета, е изискване на 
Договора по силата на член 310, 
параграф 1 от ДФЕС. Следователно 
фондът трябва да бъде напълно 
интегриран в бюджета на Съюза, за 
да се спазва, наред с друго, 
общностният метод, да се зачитат 
парламентарната демократична 
отчетност, надзор и контрол, да се 
гарантира предвидимост на 
финансирането и многогодишното 
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програмиране и да се гарантира 
прозрачността на бюджетните 
решения, взети на равнището на 
Съюза.

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—-2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/205341 на Съвета 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират 50 % от общите разходи за 
своя план. За тази цел, както и за да се 
ускорят инвестициите и мерките и да се 
облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да използват, 
наред с другото, своите очаквани 
приходи от търговията с емисии за 
сградите и за автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО.

(23) Финансовият пакет на фонда е 
определен въз основа на оценка на 
прогнозния размер на постъпленията, 
генерирани от разпределянето в 
приход на бюджета на Съюза на 25% 
от очакваните приходи, свързани с 
търговския автомобилен транспорт, 
търговските сгради и други горива, 
попадащи в приложното поле на 
глава IVa [Директивата за СТЕ] през 
първия период. Тази сума следва да 
бъде допълнена с приходите от 150-
те милиона квоти, продавани на търг 
в съответствие с член 30г, параграф 3 
от Директива 2003/87/ЕО. Ако 
допуснем, че цената на въглеродните 
емисии е 35 EUR на тон, за 
тригодишния период ще има на 
разположение допълнителни 
5,25 милиарда евро. Заедно с 
финансовия пакет това ще възлиза на 
16,39 млрд. евро за посочения период. 
Ще бъде необходимо предложение на 
Комисията за определяне на размера 
на сумата за Социалния фонд за 
климата за втория период 2028–
2032 г. с оглед на следващите 
преговори по МФР и евентуалното 
включване на секторите на частните 
сгради и частния автомобилен 
транспорт в обхвата на Директива 
2003/87/ЕО до 1 януари 2029 г. в 
съответствие с член [XX] от 
Директива 2003/87/ЕО. Следователно 
Фондът би могъл да достигне 72 
милиарда евро за целия период [дата 
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на влизане в сила]—2032 г. Съгласно 
Решение (ЕС, Евратом) 2020/205341 на 
Съвета държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират значителен дял от общите 
разходи за своите планове, 
съответстващ на поне 60% за 
временното пряко подпомагане на 
доходите и на поне 50% за целевите 
структурни мерки и инвестиции. 
Чрез дерогация следва да е възможно 
делът на националното 
съфинансиране за целеви структурни 
мерки и инвестиции да бъде ограничен 
до 40% за държавите членки, които 
отговарят на условията за отпускане 
на допълнителни средства от 
Модернизационния фонд. За тази цел, 
както и за да се ускорят инвестициите и 
мерките и да се облекчи необходимият 
преход за негативно засегнатите 
граждани, държавите членки следва на 
първо място да използват своите 
очаквани приходи от търговията с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт съгласно 
Директива 2003/87/ЕО. Финансирането 
на фонда следва да не бъде за сметка 
на други програми и политики на 
Съюза.

__________________ __________________
41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15.12.2020 г., стр. 1).“;

41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15.12.2020 г., стр. 1).“;

Изменение 41

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) В случай на по-висока цена на 
въглеродните емисии, за Фонда следва 
да се предоставят допълнителни 
средства, за да се гарантира, че 
наличните бюджетни кредити за 
Социалния фонд за климата в 
бюджета на Съюза се увеличават в 
съответствие с цената на 
въглеродните емисии, за да се окаже 
допълнителна подкрепа на уязвимите 
домакинства и ползватели на 
транспорт в рамките на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата. Тези ежегодни увеличения 
следва да бъдат предвидени в МФР 
чрез автоматична „корекция 
съобразно колебанията в цената на 
въглеродните емисии“, прилагана за 
тавана на функция 3 и за тавана на 
плащанията, като съгласно член 312 
от ДФЕС механизмът за нея следва 
да бъде предвиден в Регламент (ЕС, 
Евратом) 2020/2093 на Съвета.

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Фондът следва да подкрепя 
мерки, които зачитат принципа на 
допълняемост на финансирането от 
Съюза. Фондът не следва да замества 
периодичните национални разходи, 
освен в надлежно обосновани случаи.

(24) Фондът следва да подкрепя 
мерки, които зачитат принципа на 
допълняемост на финансирането от 
Съюза. Фондът не следва да замества 
периодичните национални разходи.

Изменение 43

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
и спазването на принципа за доброто 
финансово управление, действията по 
настоящия регламент следва да бъдат 
съгласувани с текущите програми на 
Съюза и да ги допълват, като 
същевременно се избягва двойното 
финансиране от фонда и от други 
програми на Съюза за едни и същи 
разходи. По-специално Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
ефективна координация на всички етапи 
от процеса, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране. За тази цел държавите 
членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 
информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа от фонда следва 
да допълва подкрепата, предоставяна по 
линия на други програми и инструменти 
на Съюза. Финансираните от фонда 
мерки и инвестиции следва да могат да 
получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

(25) За да се гарантира ефикасното, 
прозрачно и съгласувано разпределение 
на средства и спазването на принципа за 
доброто финансово управление, 
действията по настоящия регламент 
следва да бъдат съгласувани с текущите 
програми на Съюза, национални 
програми и когато е целесъобразно, 
регионални програми, инструменти и 
фондове и да ги допълват, като 
същевременно се избягва рискът 
фондът да замества други програми, 
инвестиции и средства на Съюза за 
едни и същи разходи. По-специално 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят ефективна координация на 
всички етапи от процеса, така че да се 
гарантира последователност, 
съгласуваност, взаимно допълване и 
полезно взаимодействие между 
източниците на финансиране и да се 
насърчават разработване на 
политики, основаващо се на факти, и 
социални иновации в партньорство 
със социалните партньори и с 
публични органи и частни 
организации. За тази цел държавите 
членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 
информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа от фонда следва 
да допълва подкрепата, предоставяна по 
линия на други програми и инструменти 
на Съюза. Финансираните от фонда 
мерки и инвестиции следва да могат да 
получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

Изменение 44
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Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) С цел да се гарантира, че 
подпомагането по плановете може да 
се прилага ефективно от първите 
години, считано от ... [датата на 
влизане в сила на Социалния фонд за 
климата], следва да бъде възможно 
сума в размер до 13% от финансовото 
участие на държавите членки да бъде 
изплатена под формата на 
предварително финансиране от 
Комисията по искане на държавата 
членка, представено заедно със 
социалния план за климата.

Изменение 45

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят прозрачни 
правила за мониторинг и оценка, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на определянето на общи 
показатели за докладване относно 
напредъка и за целите на мониторинга и 
оценката на изпълнението на плановете. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 

(27) За да се улесни подготовката на 
социалния план за климата и да се 
осигурят прозрачни правила за 
мониторинг и оценка, правомощието за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на определянето на модела, 
въз основа на който държавите 
членки изготвят своите социални 
планове за климата, и на общи 
показатели за докладване относно 
напредъка и за целите на мониторинга и 
оценката на изпълнението на плановете. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Европейския кодекс за поведение за 
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Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

партньорство. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнението на фонда следва да 
се извършва в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление, 
включително ефективното 
предотвратяване и преследване по 
наказателен ред на измамите, 
включително данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане, 
корупцията и конфликтите на интереси.

(28) Изпълнението на фонда следва да 
се извършва в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление, 
включително защитата на бюджета 
на Съюза в случай на нарушаване на 
принципите на правовата държава, 
ефективното предотвратяване и 
преследване по наказателен ред на 
измамите, включително данъчните 
измами, отклонението от данъчно 
облагане, корупцията и конфликтите на 
интереси.

Изменение 47

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Интегрирането на фонда в 
бюджета на Съюза осигурява силни 
гаранции по отношение на 
изпълнението на фонда предвид на 
защитата, предоставена както от 
финансовото законодателство на 
Съюза и от приложимите 
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специфични секторни и финансови 
правила в случай на нередности или 
сериозни недостатъци в системите 
за управление и контрол, така и от 
мерките, предвидени в Регламент (ЕС, 
Евратом) 2020/2092 на Европейския 
парламент и на Съвета1a за 
защитата на бюджета на Съюза в 
случай на нарушения на принципите 
на правовата държава в държавите 
членки. За тази цел Комисията следва 
да осигури ефективна и ефикасна 
система за вътрешен контрол и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми и следва да предприеме 
необходимите мерки, които могат да 
включват, наред с другото, спиране на 
плащанията, прекратяване на 
правното задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета1б, забрана за поемане на 
такива правни задължения или 
спиране на изплащането на 
траншове.
__________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2020 година 
относно общ режим на обвързаност с 
условия за защита на бюджета на 
Съюза (OВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 1).
1б 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., стр. 1).
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Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За целите на доброто финансово 
управление и като същевременно се 
зачита основаният на резултатите 
характер на фонда, следва да бъдат 
определени специални правила за 
бюджетните задължения, плащанията, 
спирането на плащанията и 
възстановяването на средства, както и за 
прекратяването на споразумения, 
свързани с финансова подкрепа. 
Държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
гарантират, че използването на 
средствата във връзка с мерки, 
получаващи подкрепа от фонда, е в 
съответствие с приложимото право на 
Съюза и с националното 
законодателство. Държавите членки 
трябва да гарантират, че подкрепата се 
оказва в съответствие с правилата на ЕС 
за държавна помощ, когато е 
приложимо. По-специално те следва да 
гарантират, че се предотвратяват, 
установяват и коригират измамите, 
корупцията и конфликтите на интереси 
и че се избягва двойното финансиране 
от фонда и от други програми на Съюза. 
Спиране на изпълнението на 
споразумения, свързани с финансова 
подкрепа, прекратяването на такива 
споразумения, както и намаляването и 
връщането на отпуснатите финансови 
средства следва да бъдат възможни, 
когато планът не е изпълнен по 
задоволителен начин от съответната 
държава членка или в случай на 
сериозни нередности, а именно измами, 
корупция и конфликти на интереси във 
връзка с мерките, получаващи подкрепа 
от фонда, или сериозно неизпълнение на 

(29) За целите на доброто финансово 
управление и като същевременно се 
зачита основаният на резултатите 
характер на фонда, следва да бъдат 
определени специални правила за 
бюджетните задължения, плащанията, 
спирането на плащанията и 
възстановяването на средства, както и за 
прекратяването на споразумения, 
свързани с финансова подкрепа. 
Държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
гарантират, че използването на 
средствата във връзка с мерки, 
получаващи подкрепа от фонда, е в 
съответствие с приложимото право на 
Съюза и с националното 
законодателство. Държавите членки 
трябва да гарантират, че подкрепата се 
оказва в съответствие с правилата на ЕС 
за държавна помощ, когато е 
приложимо. По-специално те следва да 
гарантират, че се предотвратяват, 
установяват и коригират измамите, 
корупцията и конфликтите на интереси 
и че се избягва двойното финансиране 
от фонда и от други програми на Съюза. 
Спиране на изпълнението на 
споразумения, свързани с финансова 
подкрепа, прекратяването на такива 
споразумения, както и намаляването и 
връщането на отпуснатите финансови 
средства следва да бъдат възможни, 
когато планът не е изпълнен по 
задоволителен начин от съответната 
държава членка или в случай на 
сериозни нередности, а именно измами, 
корупция и конфликти на интереси във 
връзка с мерките, получаващи подкрепа 
от фонда, или сериозно неизпълнение на 
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задължение, произтичащо от 
споразуменията, свързани с финансова 
подкрепа. Следва да се създадат 
подходящи процедури по оспорване, за 
да се гарантира, че решението на 
Комисията във връзка с 
преустановяване на плащанията и 
възстановяване на платени суми, както и 
прекратяването на споразумения, 
свързани с финансова подкрепа, зачита 
правото на държавите членки да 
представят коментари.

задължение, произтичащо от 
споразуменията, свързани с финансова 
подкрепа. В случай на прекратяване на 
споразумение, свързано с финансова 
подкрепа, или намаляване и 
възстановяване на разпределени 
финансови средства, тези суми следва 
да се разпределят пропорционално на 
другите държави членки. Следва да се 
създадат подходящи процедури по 
оспорване, за да се гарантира, че 
решението на Комисията във връзка с 
преустановяване на плащанията и 
възстановяване на платени суми, както и 
прекратяването на споразумения, 
свързани с финансова подкрепа, зачита 
правото на държавите членки да 
представят коментари.

Изменение 49

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Всички държави членки, които 
се ползват от Социалния фонд за 
климата, са задължени да зачитат 
основните ценности, заложени в 
член 2 от ДЕС. Зачитането на 
принципите на правовата държава е 
съществена предпоставка за 
спазването на принципите на добро 
финансово управление, заложени в 
член 317 от ДФЕС. Комисията следва 
да гарантира ефективното прилагане 
на хоризонталните правила за 
защита на бюджета на Съюза в 
случай на нарушения на принципите 
на правовата държава в държавите 
членки в съответствие с Регламент 
(ЕС, Евратом) 2020/2092 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1а. Когато се установи, че 
нарушенията на принципите на 
правовата държава в дадена държава 
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членка засягат или има сериозна 
опасност да засегнат доброто 
финансово управление на Социалния 
фонд за климата или защитата на 
финансовите интереси на Съюза по 
достатъчно пряк начин, Комисията 
следва да предприеме необходимите 
мерки, които могат да включват, 
наред с другото, спиране на 
плащанията, прекратяване на 
правното задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета1б, забрана за поемане на 
такива правни задължения или 
спиране на изплащането на 
траншовете. В такива случаи 
Комисията следва да предприеме 
всички необходими стъпки, за да 
гарантира, че предвидените крайни 
бенефициенти на фонда няма да 
пострадат и ще продължат да имат 
достъп до помощ от ЕС, ако е 
необходимо, като Комисията 
гарантира изплащането чрез местни 
и регионални органи, 
неправителствени организации или 
други субекти с доказан капацитет да 
осигурят доброто финансово 
управление на фонда.
__________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2020 година 
относно общ режим на обвързаност с 
условия за защита на бюджета на 
Съюза (OВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 1). 
1б 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 
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Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 
30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение 50

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Зачитането на основните 
права и спазването на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
следва да се гарантира през целия 
процес на подготовка, оценка, 
изпълнение и мониторинг на 
отговарящите на условията за 
допустимост проекти по линия на 
фонда. Фондът следва да допринася за 
премахването на 
неравнопоставеността, за 
насърчаването на равенството 
между половете и за интегрирането 
на перспективата за равенство 
между половете, както и за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, както е посочено в член 2 
от ДЕС , член 10 от ДФЕС и член 21 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите на 

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите на 
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транспорт, които са уязвими и особено 
засегнати от включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност и 
гражданите без възможност да 
ползват обществен транспорт като 
алтернатива на личните им 
автомобили (в отдалечени и селски 
райони).

транспорт, които са уязвими и особено 
засегнати от въздействието на прехода 
към неутралност по отношение на 
климата, включително чрез 
определянето на цени на 
въглеродните емисии, по-специално 
домакинствата в положение на 
енергийна бедност и гражданите в 
положение на бедност по отношение 
на мобилността, като се обръща 
специално внимание на живеещите в 
селски, островни, периферни, 
планински, отдалечени и по-трудно 
достъпни райони или по-слабо 
развити региони или територии, 
включително по-слабо развити 
периферни градски райони, най-
отдалечените региони и регионите с 
високи въглеродни емисии, в които 
има високо равнище на безработица.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по отношение 
на климата чрез справяне със 
социалните последици от включването 
на емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО. Специфичната 
цел на фонда е да подпомага уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт чрез временно 
пряко подпомагане на доходите и чрез 
мерки и инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
на енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 

Общата цел на фонда е да допринесе за 
социално справедлив преход към 
неутралност по отношение на климата, 
при който никой не е оставен да се 
справя сам, по-специално чрез 
справяне със социалните последици от 
прехода и включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО. 
Специфичната цел на фонда е да 
подпомага уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, и по-специално 
намиращите се в положение на 
енергийна бедност или в положение 
на бедност по отношение на 
мобилността, чрез временно пряко 
подпомагане на доходите и чрез мерки и 
инвестиции, предназначени за 
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ниски емисии. повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
и съхранението на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до ефикасни 
мобилност и транспорт на приемливи 
цени в съответствие с член 6 с цел 
постепенно да се премахне и да не се 
продължава зависимостта от 
изкопаеми горива и да се избегне 
обвързаност с технологии, 
характеризиращи се с високи 
въглеродни емисии.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „саниране на сгради“ означава 
всички видове обновяване, свързано с 
енергопотреблението, включително 
изолирането на сградната обвивка, т.е. 
стени, покрив, под, подмяна на 
прозорци, подмяна на уреди за 
отопление, охлаждане и готвене, и 
монтиране на инсталации за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници на място;

(1) „саниране на сгради“ означава 
всякакъв вид саниране на сгради, 
свързано с енергопотреблението, и 
съпътстващи мерки за безопасност, 
включително чрез принос за 
изпълнението на изискванията за 
саниране, установени в Директива 
.../... [относно енергийните 
характеристики на сградите 
(преработен текст) [2021/0426 
(COD)], насочени към намаляване на 
потреблението на енергия в сградите, 
включително: изолирането на 
сградната обвивка, т.е. стени, покрив, 
под, подмяна на прозорци; пасивна 
вентилация; монтирането на 
термопомпи и охладителни системи; 
подмяна на уреди за отопление, 
охлаждане и готвене; модернизирането 
на електрически инсталации и 
монтиране на инсталации за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници на място, 
системи за оползотворяване на 
топлина или свързване към 
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разположени в близост системи, 
използващи енергия и съхранение от 
възобновяеми източници;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „енергийна бедност“ означава 
енергийна бедност съгласно 
определеното в член 2, точка [(49)] от 
Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на 
Съвета50;

(2) „енергийна бедност“ означава 
бедност, засягаща домакинствата в 
децилите с най-ниски доходи, 
включително домакинствата с по-
скоро ниски средни доходи, при които 
разходите за енергия представляват 
значителен дял от разполагаемия 
доход, включително в резултат на 
нискокачествени жилища, 
просрочени сметки за комунални 
услуги поради финансови затруднения 
или ограничен достъп до основни 
енергийни услуги на приемливи цени, 
които са в основата на достоен 
стандарт на живот и здраве, 
включително подходящо отопление, 
охлаждане, осветление и енергия за 
електроуреди;

__________________
50 [Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C […], […], стр. […]).] 
[Предложение за преработване на 
Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност].

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „бедност по отношение на 
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мобилността“ означава бедност, 
засягаща домакинствата в децилите 
с най-ниски доходи, включително 
домакинствата с по-скоро ниски 
средни доходи, при които разходите 
за мобилност представляват голяма 
част от разполагаемия доход, или 
чийто достъп до обществен 
транспорт или алтернативни видове 
транспорт на приемливи цени, 
необходими за задоволяване на 
основни социално-икономически 
потребности, е ограничен, със 
специален акцент върху 
домакинствата в селски, островни, 
планински, отдалечени и по-трудно 
достъпни райони или в по-слабо 
развити региони или територии, 
включително по-слабо развити 
периферни градски райони, като тази 
бедност е причинена от един или 
комбинация от нялколко от следните 
фактори, зависещи от националните 
или местните особености: ниски 
доходи, високи разходи за гориво, 
постепенно извеждане от 
експлоатация на автомобилите с 
двигатели с вътрешно горене, високи 
разходи или липса на достъпен или 
наличен публичен транспорт или 
алтернативни видове транспорт;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „уязвими домакинства“ означава 
домакинства в енергийна бедност или 
домакинства, включително такива с 
ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
сградите в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не разполагат 
с нужните средства да санират сградата, 

(11) „уязвими домакинства“ означава 
домакинства в положение на енергийна 
бедност или изложени на риск от 
енергийна бедност или домакинства в 
децилите с най-ниски доходи, 
включително такива с по-скоро ниски 
средни доходи, които са засегнати 
значително от въздействието на 
прехода към неутралност по 
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която обитават; отношение на климата, включително 
от определянето на цени на 
въглеродните емисии, и не разполагат с 
нужните средства да санират сградата, 
която обитават;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „уязвими микропредприятия“ 
означава микропредприятия, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на сградите 
в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не разполагат 
със нужните средства да санират 
сградата, която заемат;

(12) „уязвими микропредприятия“ 
означава микропрепдприятия, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и автомобилния транспорт в 
приложното поле на Директива 
2003/87/ЕО, в рамките на справедливия 
преход към неутролност по отношение 
на климата, при който никой не е 
изоставен, и не разполагат с нужните 
средства да санират сградата, която 
заемат, или да модернизират пътните 
превозни средства, на които 
разчитат за осъществяване на 
стопанската си дейност;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с по-скоро ниски средни доходи в 
децилите с най-ниски доходи, 
включително такива с по-скоро ниски 
средни доходи, които са изложени на 
риск от бедност, свързана с 
мобилността, и са засегнати 
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разполагат с нужните средства да 
купят превозни средства с нулеви или 
ниски емисии или да преминат към 
алтернативни устойчиви видове 
транспорт, включително обществен 
транспорт, по-специално в селските 
и отдалечените райони.

значително от въздействието на 
прехода към неутралност по 
отношение на климата, включително 
чрез определянето на цени на 
въглеродните емисии.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 съгласно 
определените в същия член процедура и 
срокове. Планът трябва да съдържа 
набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за справяне с въздействието 
на определянето на цени на 
въглеродните емисии върху уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, за да бъдат 
осигурени отопление, охлаждане и 
мобилност на достъпни цени, като 
същевременно съпътстват и ускоряват 
мерките за постигане на целите на ЕС в 
областта на климата.

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
определените в посочения член 
процедура и срокове и след провеждане 
на значими консултации с органите 
на местно и национално ниво, 
икономическите и социалните 
партньори и имащите отношение 
организации на гражданското 
общество. Планът трябва да съдържа 
набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за справяне с енергийната 
бедност и с бедността по отношение 
на мобилността, и по-специално 
въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, включително въздействието 
на определянето на цени на 
въглеродните емисии върху уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, за да бъдат 
осигурени отопление, охлаждане и 
мобилност, които са устойчиви и на 
достъпни цени, като същевременно 
съпътстват и ускоряват мерките за 
постигане на целите на ЕС в областта на 
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климата.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът може да включва 
национални мерки за осигуряване на 
временно пряко подпомагане на 
доходите на уязвимите домакинства и 
домакинствата, които са уязвими 
ползватели на транспорт, за да се 
намалят последиците от нарастването на 
цената на изкопаемите горива в резултат 
от включването на сградния фонд и 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/EО.

2. Планът може да включва 
национални или, когато е приложимо, 
регионални мерки за осигуряване на 
временно пряко подпомагане на 
доходите на уязвимите домакинства и 
домакинствата, които са уязвими 
ползватели на транспорт, за да се 
намалят последиците от нарастването на 
цената на изкопаемите горива в резултат 
от прехода към неутралност по 
отношение на климата, включително 
чрез определянето на цени на 
въглеродните емисии.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът трябва да включва 
национални проекти за следното:

3. Планът трябва да включва 
национални, регионални или местни 
проекти за следното:

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 3– параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, 
реализиране на мерки за повишаване на 

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, 
реализиране на мерки за повишаване на 
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енергийната ефективност, извършване 
на саниране на сградите и 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници;

енергийната ефективност, извършване 
на саниране на сградите и 
съпътстващи мерки за безопасност, 
когато е целесъобразно с подобрения в 
съответствие със стандартите за 
противопожарна и сеизмична 
безопасност, и декарбонизация на 
тяхното отопление и охлаждане, 
включително интегрирането на 
производството и съхранениетона 
енергия от възобновяеми източници в 
съответствие с член 6;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансиране на мерки и 
инвестиции за разширено внедряване на 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

б) финансиране на мерки и 
инвестиции за разширено внедряване на 
мобилност и транспорт, включително 
чрез насочване на мерките и 
инвестициите към преминаване от 
частна към публична, споделена и 
активна мобилност в съответствие с 
член 6.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) подробна количествена 
информация за енергийната бедност 
и за бедността по отношение на 
мобилността, относно следните 
аспекти:
i) точното определение на 
енергийната бедност и бедността по 
отношение на мобилността, 
прилагано на национално равнище, въз 
основа на определенията, посочени в 
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член 2;
ii)  картографиране на броя на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, установен в началото на 
плана, въз основа на определенията в 
член 2, с цел да бъдат установени 
потенциалните бенефициенти на 
плана;
iii) национални цели и задачи за 
намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт за срока на 
действие на плана;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с член 3 за намаляване на 
последиците, посочени в буква в) на 
настоящия параграф, заедно с обяснение 
как те действително биха допринесли за 
постигането на целите, определени в 
член 1, в цялостния контекст на 
съответните политики на държавата 
членка;

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с членове 3 и 6 за 
преодоляване на последиците, посочени 
в буква в) на настоящия параграф, 
заедно с обяснение как те действително 
биха допринесли за постигането на 
целите, определени в член 1, в 
цялостния контекст на съответните 
политики на държавата членка;

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съгласуваността и взаимното 
укрепване на съпътстващите мерки 
за намаляване на посочените в буква 
в) последици;



RR\1256567BG.docx 59/334 PE703.206v03-00

BG

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прогноза относно вероятните 
последици, които нарастването на 
цените ще има за домакинствата, и 
по-специално за разпространението 
на енергийна бедност, за 
микропредприятията и за 
ползвателите на транспорт; 
прогнозата трябва да включва по-
специално приблизителна оценка и 
определяне кои домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт са уязвими; последиците 
трябва да бъдат анализирани при 
достатъчно равнище на разбивка по 
райони, като се вземат предвид такива 
елементи като достъп до обществен 
транспорт и основни услуги и се 
определят най-засегнатите области, 
по-специално отдалечените и 
селските райони;

в) прогноза относно вероятните 
последици, които евентуално 
нарастване на цените ще има за 
енергийната бедност и за бедността 
по отношение на мобилността, 
както и за уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт; последиците трябва да бъдат 
анализирани при достатъчно равнище на 
обособяване по региони, като се вземат 
предвид националните особености и 
елементи като достъп до обществен 
транспорт и основни услуги и се 
определят най-силно засегнатите 
области, по-специално селски, 
островни, периферни, планински, 
отдалечени и по-трудно достъпни 
райони или по-слабо развити региони 
или територии, включително по-
слабо развити периферни райони и 
най-отдалечените региони, които ще 
се нуждаят от специално внимание и 
подкрепа за прехода към неутралност 
по отношение на климата;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато планът предвижда 
мерките по член 3, параграф 2, се 
посочват критериите за определяне на 
отговарящите на условията крайни 
получатели, предвиденият срок за 
въпросните мерки и тяхната обосновка 
въз основа на количествена оценка и 
качествено пояснение как се очаква 
мерките в плана да намалят енергийната 

г) когато планът предвижда 
мерките по член 3, параграф 2, се 
посочват критериите за определяне на 
отговарящите на условията крайни 
получатели, предвиденият срок за 
въпросните мерки и тяхната обосновка 
въз основа на количествена оценка и 
качествено пояснение как се очаква 
мерките в плана да намалят енергийната 
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и транспортната бедност и 
уязвимостта на домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите на 
транспорт от нарастване на цените на 
автомобилния транспорт и на горивата 
за отопление;

бедност и бедността по отношение на 
мобилността, както и уязвимостта на 
домакинствата, микропредприятията и 
ползвателите на транспорт спрямо 
нарастване на цените на автомобилния 
транспорт и на горивата за отопление; 
както и обосновка относно начина, по 
който тези мерки допълват 
съществуващите дейности на 
държавите членки за тази цел;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предвидените ключови етапи, 
целите и примерният график за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които трябва да са 
завършени до 31 юли 2032 г.;

д) предвидените ключови етапи, 
целите и примерният график за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които трябва да са 
завършени до всеки двугодишен 
интегриран национален доклад за 
напредъка в областта на 
енергетиката и климата съгласно 
член 23 и до 31 юли 2032 г.;

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) примерен график, когато е 
приложимо, за подкрепата за 
превозни средства в съответствие с 
член 6, параграф 2, буква г);

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) по какъв начин мерките и 
инвестициите, когато е приложимо, 
насърчават устойчивите и 
качествени работни места;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) мерките за ефективния 
мониторинг и ефективното изпълнение 
на плана от съответната държава членка, 
по-конкретно предложените ключови 
етапи и цели, включително показатели 
за изпълнението на мерките и 
инвестициите, които, когато е уместно, 
трябва да са същите като показателите, 
използвани от Евростат — службата по 
статистика на ЕС, и от Европейската 
обсерватория на енергийната бедност 
съгласно определеното в 
Препоръка (ЕО) 2020/156354 на 
Комисията относно енергийната 
бедност;

(i) мерките за ефективния 
мониторинг и ефективното изпълнение 
на плана от съответната държава членка, 
които следва да се предприемат при 
провеждане тесни консултации с 
органите на местно и регионално 
равнище, икономическите и 
социалните партньори и имащите 
отношение организации на 
гражданското общество, в 
съответствие с националното право 
и практики, по-конкретно 
предложените ключови етапи и цели, 
включително показатели за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които, когато е уместно, 
трябва да са същите като показателите, 
използвани от Евростат — службата по 
статистика на ЕС, и от Европейската 
обсерватория на енергийната бедност 
съгласно определеното в 
Препоръка (ЕО) 2020/1563 54 на 
Комисията относно енергийната 
бедност;

__________________ __________________
54 OВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35. 54 OВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35.

Изменение 73
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) с оглед на изготвянето и когато е 
възможно, изпълнението на плана — 
резюме на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и с 
националната правна рамка с местните 
и регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 
плана;

й) с оглед на изготвянето и когато е 
възможно, изпълнението на плана – 
резюме на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и член 8 от 
Регламент (ЕС) 2021/1060, както и с 
националната нормативна уредба, с 
местните и регионалните органи, 
социалните партньори, организациите 
на гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 
плана, както и конкретните им роли 
при изготвянето, изпълнението и 
мониторинга;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) частта от фонда, разпределена 
за ръководените от общностите 
проекти на местно равнище във 
връзка с прехода към неутралност по 
отношение на климата.

Изменение 75

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме в срок до ... 
[да се въведе дата – три месеца след 
влизането в сила на настоящия 
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регламент] делегиран акт в 
съответствие с член 25 за допълване 
на настоящия регламент с цел 
определяне на образец, въз основа на 
който държавите членки да изготвят 
своя план.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изплащането на финансовите 
средства се обуславя от постигането на 
ключовите етапи и целите на мерките и 
инвестициите, предвидени в плановете. 
Ключовите етапи и целите трябва да са 
съвместими с целите на Съюза в 
областта на климата и да обхващат по-
специално:

2. Изплащането на финансовите 
средства се извършва в съответствие 
с разходите, посочени за постигането 
на ключовите етапи и целите на мерките 
и инвестициите, предвидени в плановете 
в съответствие с член 6. Ключовите 
етапи и целите трябва да са съвместими 
с целите на Съюза в областта на 
климата, да са в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права и да обхващат по-
специално:

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) саниране на сгради; б) санирането на сгради, 
включтелно като се допринася за 
постигането на изискванията за 
саниране, установени в Директива 
.../... [относно енергийните 
характеристики на сградите 
(преработен текст) [2021/0426 
(COD)]];

Изменение 78
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мобилност и транспорт с нулеви 
и с ниски емисии;

в) мобилност и транспорт в 
съответствие с член 6;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) намаляване на емисиите на 
парникови газове;

г) намаляване на емисиите на 
парникови газове с цел постепенно 
премахване, а не удължаване на 
зависимостта от изкопаеми горива, и 
избягване на зависимост от 
въглеродни емисии, свързана с мерки и 
инвестиции в съответствие с член 6;

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, на 
уязвимите микропредприятия и 
ползватели на транспорт, включително в 
селските и в отдалечените райони.

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, т.е. домакинствата в 
положение на енергийна бедност или 
изложени на риск от енергийна 
бедност, на уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, включително в селските, 
островните, периферните, 
планинските, отдалечените и по-
трудно достъпните райони или по-
слабо развити региони или 
територии, включително по-слабо 
развити периферни градски райони и 
най-отдалечените региони, които ще 
се нуждаят от специално внимание и 
подкрепа за прехода към неутралност 
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по отношение на климата;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дали планът допринася, когато 
е целесъобразно, за устойчиви и 
качествени работни места.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът подкрепя само мерки и 
инвестиции, които са в съответствие с 
принципа за ненанасяне на значителни 
вреди, посочен в член 17 от 
Регламент (ЕС) 2020/852.

3. Фондът подкрепя само мерки и 
инвестиции, които са в съответствие с 
техническите критерии, установени 
в рамките на Регламент (ЕС) 
2020/852, и при спазване на принципа 
за ненанасяне на значителни вреди, 
посочен в член 17 от посочения 
регламент.

Получателите на средства от Фонда 
трябва да спазват приложимото 
право на Съюза и националното право 
в областта на социалните и 
трудовите права.
__________________
1а 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

Изменение 83
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на временно пряко 
подпомагане на доходите на уязвимите 
домакинства и на онези от тях, които 
са ползватели на транспорт, за да 
поемат повишението на цените за 
автомобилен превоз и на цените на 
горивата за отопление. Това 
подпомагане следва да намалява с 
течение на времето и да не надвишава 
прякото въздействие на търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт. Прякото 
подпомагане на доходите е допустимо 
само в срока, определен в член 4, 
параграф 1, буква г).

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на временно пряко 
подпомагане на доходите, включително 
намаление на данъци и такси като 
преходна мярка в полза на уязвимите 
домакинства и на ползвателите на 
транспорт, които са засегнати от 
енергийна бедност или бедност по 
отношение на мобилността, за да 
поемат повишението на цените за 
автомобилен превоз и на цените на 
горивата за отопление. Това 
подпомагане представлява междинна 
подкрепа за тези уязвими 
домакинства, намаляваща с течение 
на времето, при условие че се прилагат 
структурни мерки или инвестиции с 
дълготрайно въздействие с цел 
ефективно извеждане на тези 
бенефициенти от положение на 
енергийна бедност и на бедност по 
отношение на мобилността. Това 
подпомагане се ограничава до 
максимум 40% от общите прогнозни 
разходи за всеки план за периода 2024–
2027 г. и се определя за периода 2028–
2032 г. в съответствие с оценката на 
Комисията, направена в 
съответствие с член 24, параграф 3, с 
цел постепенно прекратяване на това 
подпомагане до края на 2032 г.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и инвестиции, 

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и инвестиции с 
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при условие, че те са в полза главно на 
уязвими домакинства, 
микропредприятия или ползватели на 
транспорт и са предназначени за:

дълготрайно въздействие, при условие 
че те са в полза главно на уязвими 
домакинства, микропредприятия или 
ползватели на транспорт и са 
предназначени за:

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане на санирането на 
сгради, особено за лицата, настанени в 
сгради с най-ниски енергийни 
характеристики, включително под 
формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране от 
наема, независимо от собствеността на 
съответните сгради;

a) подпомагане на качественото, 
разходо- и енергийно ефективно 
саниране на сгради, особено с цел да да 
се допринесе за постигането на 
съответствие с изискванията за 
саниране, установени в Директива 
.../... [относно енергийните 
характеристики на сградите 
(преработена версия) 
[2021/0426(COD)]] и за лицата, 
настанени в сгради с най-ниски 
енергийни характеристики, като се 
обърне специално внимание на 
наемалтелите и на социалното 
жилищно настаняване, включително 
под формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране от 
наема или специфично подпомагане за 
санирането на социални жилища, за 
да се улесни достъпът до енергийно 
ефективни жилища на приемливи 
цени независимо от собствеността на 
съответните сгради;

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) осигуряване на достъп до 
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енергийно ефективни жилища на 
приемливи цени, включително чрез 
осигуряване на достатъчен енергийно 
ефективен и финансово достъпен 
жилищен фонд, включително 
социални жилища;

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) принос за декарбонизацията, 
включително електрифицирането, на 
отоплението и охлаждането на сградите 
и приготвянето на храна в тях и 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, което 
допринася за икономии на енергия;

б) принос за разходоефективната 
декарбонизация, включително 
електрифицирането, на отоплението и 
охлаждането на сградите и 
приготвянето на храна в тях, като се 
гарантира достъп до енергийно 
ефективни системи на приемливи 
цени, както и интегрирането и 
съхранението на енергия от 
възобновяеми източници, включително 
чрез граждански енергийни общности 
и партньорско споделяне на енергия, 
за да се захранва всяко остатъчно 
потребление, интелигентни 
вътрешни електрически инсталации 
или покриване на разходите за 
свързване към интелигентни мрежи, 
както и всякакви други мерки, които 
недвусмислено допринасят за 
постигането на икономии на енергия и 
свързване към мрежи за централно 
отопление, например ваучери, 
субсидии или заеми с нулева лихва за 
инвестиране в продукти и услуги за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите или за 
интегриране на възобновяеми 
източници на енергия в сградите;

Изменение 88
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предоставяне  на приемливи 
цени на целенасочена и достъпна 
информация, образование, 
осведомяване и консултации относно 
икономически ефективните мерки и 
инвестиции и наличното подпомагане 
за саниране на сгради и енергийна 
ефективност, както и устойчиви и 
финансово достъпни алтернативи в 
областта на мобилността и 
транспорта, включително чрез 
енергийни одити на сградите, 
индивидуални енергийни консултации 
или индивидуални услуги за управление 
на мобилността;

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 
предоставянето на решения за 
реновиране на приемливи цени, 
осигуряващи енергийна ефективност, и 
подходящи инструменти за 
финансиране в съответствие със 
социалните цели на фонда;

в) подпомагане на публични и 
частни субекти, включително 
доставчици на социално жилищно 
настаняване, по-специално публично-
частно сътрудничество, при 
разработването и предоставянето на 
безопасни решения за реновиране на 
приемливи цени, осигуряващи 
енергийна ефективност, и подходящи 
инструменти за финансиране в 
съответствие със социалните цели на 
фонда, включително решения в 
областта на интелигентните 
мрежи;

Изменение 90
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на достъп до 
превозни средства с нулеви и с ниски 
емисии и до велосипеди, включително 
финансова подкрепа или фискални 
стимули за купуване на такива, както и 
за съответна публична и частна 
инфраструктура, включително за 
зареждане с електроенергия или с 
гориво; за помощ във връзка с превозни 
средства с ниски емисии се представя 
график за постепенно намаляване на 
помощта;

г) осигуряване на финансова 
подкрепа или фискални стимули за 
подобряване на достъпа до превозни 
средства с нулеви емисии, като 
същевременно се запазва 
технологичната неутралност, и до 
велосипеди, включително 
стимулиране на достъпа до пазара на 
употребявани превозни средства с 
нулеви емисии и по-нататъшно 
развитие на този пазар, включително 
финансова подкрепа или фискални 
стимули за купуването на такива, за 
подходяща публична и частна 
инфраструктура, включително за 
зареждане с електроенергия или с 
гориво, и за помощ във връзка със 
закупуването на превозни средства с 
нулеви емисии; подкрепата се 
ограничава до превозни средства, 
които може да бъдат закупени на или 
под средната пазарна цена за такива 
превозни средства в дадена държава 
членка през дадена година; мерки за 
подкрепа за превозни средства с ниски 
емисии се разглеждат преди всичко 
само когато достъпът до мобилност 
с нулеви емисии все още не е 
осъществим, по-специално за 
селските, отдалечените и по-трудно 
достъпните райони. Държавите 
членки представят график за 
постепенно намаляване на подкрепата 
в съответствие с техническите 
критерии, установени от Комисията 
съгласно Делегиран регламент (ЕС) 
2021/2139 на Комисията;

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на безплатен 
достъп до обществен транспорт или 
адаптирани тарифи за такъв достъп 
и насърчаване на услугите за 
мобилност по заявка и за споделена 
мобилност;

д) стимулиране на използването 
на достъпен обществен транспорт с 
нулеви и ниски емисии на приемливи 
цени, както и подкрепа за частните и 
публичните субекти, включително 
кооперациите, при разработването и 
предоставянето на устойчива 
мобилност по заявка, на услуги за 
споделена мобилност и привлекателни 
възможности за активна мобилност, 
особено в селските, островните, 
планинските, отдалечените и по-
трудно достъпните райони, в по-
слабо развити региони или 
територии, включително по-слабо 
развити периферни градски райони и 
най-отдалечените региони;

Изменение 92

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки 
насърчават, когато е целесъобразно, 
устойчивите и качествени работни 
места при изпълнението на мерките 
и инвестициите в съответствие с 
параграф 2.

Изменение 93

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. До 31 юли 2023 г. Комисията 
предоставя насоки за икономически 
ефективни мерки и инвестиции в 
контекста на параграф 2. До 31 юли 
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2026 г. и на всеки две години след това 
Комисията оценява икономическата 
ефективност на мерките и 
инвестициите, изпълнявани от 
държавите членки като част от 
техните планове, въз основа на 
двугодишния интегриран национален 
доклад за напредъка в областта на 
енергетиката и климата съгласно 
член 23. Комисията докладва за най-
добрите практики и коригира 
насоките по съответния начин.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът не подкрепя и 
прогнозните общи разходи за 
плановете не трябва да включват 
мерки под формата на пряко 
подпомагане на доходите съгласно 
член 3, параграф 2 от настоящия 
регламент за домакинства, които вече се 
ползват от:

1. Фондът не замества мерките 
под формата на пряко подпомагане на 
доходите съгласно член 3, параграф 2 от 
настоящия регламент, само доколкото 
те допълват и се добавят към 
подпомагането за домакинства, които 
вече се ползват от:

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публична интервенция в 
равнището на цените на горивата по 
глава IVa от Директива 2003/87/EО;

a) публична интервенция в 
равнището на цените на горивата, 
използвани за изгаряне в отоплението 
и охлаждането на сгради или в 
автомобилния транспорт;

Изменение 96
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато в своя план дадена 
държава членка докаже, че посочените в 
параграф 1 публични интервенции не 
компенсират напълно повишението на 
цената в резултат от включването на 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, в прогнозните 
общи разходи може да бъде включено 
пряко подпомагане на доходите, в 
границите на повишението на цената, 
което не е напълно компенсирано.

2. Когато в своя план дадена 
държава членка докаже, че посочените в 
параграф 1 публични интервенции не 
компенсират напълно повишението на 
цената, в прогнозните общи разходи 
може да бъде включено пряко 
подпомагане на доходите, в границите 
на повишението на цената, което не е 
напълно компенсирано.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни 
субекти, различни от уязвими 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, ако тези 
субекти изпълняват мерки и 
инвестиции, от които в крайна сметка се 
ползват уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни 
субекти, като се изключат строго 
финансовите посредници, различни от 
уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт в положение на енергийна 
бедност или бедност по отношение 
на мобилността, ако тези субекти 
изпълняват мерки и инвестиции от 
тяхно име и от които в крайна сметка 
се ползват пряко уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, при условие че тези 
субекти спазват социалните и 
екологичните предпазни мерки, 
посочени в член 5.

Изменение 98
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
необходимите законови и договорни 
защитни мерки за гарантиране, че 
цялата полза се прехвърля на 
домакинствата, микропредприятията и 
ползвателите на транспорт.

Държавите членки осигуряват 
необходимите законови и договорни 
защитни мерки за гарантиране, че 
цялата полза се прехвърля на 
домакинствата, микропредприятията и 
ползвателите на транспорт. Тези 
субекти спазват изискванията 
относно видимостта, определени в 
член 22а.
Комисията представя насоки 
относно минималните принципи и 
защитни мерки и насърчава най-
добрите практики.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2025—-2027 г. е 23 700 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
[дата на влизане в сила]–2027 г. е поне 
11 140 000 000 EUR по текущи цени. 
Фондът се допълва от приходи от 
тръжната продажба на 150 милиона 
квоти в съответствие с член 30г, 
параграф 3 от [Директивата за СТЕ] 
[индикативно количество 
5 250 000 000] за този период. Това 
финансиране се изпълнява в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028—2032 г. е 48 500 000 000 EUR по 
текущи цени и зависи от наличието на 
сумите съгласно годишните тавани на 
приложимата многогодишна финансова 
рамка, посочени в член 312 ДФЕС.

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028–2032 г. се установява след 
преразглеждане на настоящия 
регламент и зависи от наличието на 
сумите съгласно годишните тавани на 
приложимата многогодишна финансова 
рамка, посочени в член 312 от ДФЕС, и 
оценката и по целесъобразност и ако 
са изпълнени условията, целенасочен 
преглед в съответствие с [член 30a, 
параграф 1a] от 
Директива 2003/87/ЕО.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Предоставят се допълнителни 
средства, като се прилага 
специфичната техническа корекция 
съобразно колебанията в цената на 
въглеродните емисии, предвидена в 
член 4б от ... [изменения Регламент 
(ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета1а], 
за да се гарантира, че наличните 
бюджетни кредити за Социалния 
фонд за климата в бюджета на Съюза 
се увеличават успоредно с 
нарастването на цената на 
въглеродните емисии. Удължаването 
на действието на специфичната 
техническа корекция съобразно 
колебанията в цената на 
въглеродните емисии се разглежда в 
контекста на преговорите по 
приложимата многогодишна 
финансова рамка.
__________________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 
на Съвета от 17 декември 2020 г. за 
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определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В съответствие с [член 30г, 
параграф 5] от Директива 2003/87/ЕО 
държавите членки използват 
приходите от квотите, продавани на 
търг в съответствие с глава IVa от 
Директива 2003/87/ЕО, първо за 
националното съфинансиране на 
своите планове, а по отношение на 
всички останали приходи – за 
социални мерки и инвестиции в 
областта на климата в 
съответствие с член 6 от настоящия 
регламент, с изключение на 
приходите, установени като 
собствени ресурси в съответствие с 
член 311, параграф 3 от ДФЕС и 
вписани в бюджета на Съюза като 
общ приход.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Конкретни предизвикателства, пред 

които са изправени островните 
държави членки, островите и най-

отдалечените региони
Когато подготвят своите социални 
планове във връзка с климата в 
съответствие с член 3, държавите 
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членки обръщат особено внимание на 
ситуацията с островните държави 
членки, островите и най-
отдалечените региони. Островните 
държави членки, островите и най-
отдалечените региони са изправени 
пред сериозни социално-икономически 
предизвикателства, произтичащи от 
екологичния преход към неутралност 
по отношение на климата и нулеви 
нетни емисии, като се имат предвид 
специфичните им нужди и 
социалното въздействие. За тези 
територии се определя подходяща 
минимална сума на средствата, със 
съответната обосновка, като се 
отчитат особените 
предизвикателства за тези 
територии.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от фонда допълва 
подкрепата, предоставяна по линия на 
други фондове, програми и инструменти 
на Съюза. Мерките и инвестициите, 
подпомагани от фонда, могат да получат 
подкрепа от други фондове, програми и 
инструменти на Съюза, при условие че 
тази подкрепа не покрива същите 
разходи.

1. Подкрепата от фонда допълва и 
се използва при полезно 
взаимодействие, взаимно допълване, 
съгласуваност и последователност по 
отношение на подкрепата, 
предоставяна по линия на други 
фондове, програми и инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност на регионално 
равнище, по-специално 
Модернизационния фонд, програмата 
InvestEU, Инструмента за 
техническа подкрепа, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
фондовете, обхванати от Регламент 
(ЕС) 2021/1060. Мерките и 
инвестициите, подпомагани от фонда, 
могат да получат подкрепа от други 
фондове, програми и инструменти на 
Съюза, при условие че тази подкрепа не 
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покрива същите разходи.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка 
максималният размер на отпуснатите 
финансови средства се изчислява както 
е посочено в приложение I и 
приложение II.

1. Без да се засяга член 9, 
параграф 1а, за всяка държава членка 
максималният размер на отпуснатите 
финансови средства се изчислява както 
е посочено в приложение I и 
приложение II.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка може да 
подаде искане до максималния размер 
на отпуснатите ѝ финансови 
средства, за да изпълни плана си, и до 
максималния размер на нейния дял от 
допълнително разпределените 
средства, предоставени съгласно 
член 9, параграф 1а, по реда и 
условията, определени в 
приложение II, и въз основа на 
методиката за изчисляване, посочена 
в приложение I.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
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Предварително финансиране
1. При условие че Комисията 
приеме акта за изпълнение, посочен в 
член 16, параграф 1 от настоящия 
регламент, когато държава членка 
поиска предварително финансиране 
заедно с представянето на плана, 
Комисията извършва плащане за 
предварително финансиране на сума в 
размер до 13% от финансовото 
участие, посочено в член [ ] от 
настоящия регламент. Чрез 
дерогация от член 116, параграф 1 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
Комисията извършва съответното 
плащане, доколкото е възможно, в 
срок от два месеца след 
приключването от нейна страна на 
индивидуалното правно задължение, 
посочено в член 18 от настоящия 
регламент.
2. В случай на предварително 
финансиране съгласно параграф 1 от 
настоящия член финансовите вноски, 
посочени в член [ ], се коригират 
пропорционално.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки поемат най-малко 
60% от общите прогнозни разходи за 
мерките и инвестициите, посочени в 
член 6, параграф 1, по своите планове. 
Участието по тези планове на 
държавите членки с брутен 
вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението по пазарни цени под 65% 
от средния за Съюза за периода 2016 – 
2018 г. се ограничава до максимум 40% 
от общите прогнозни разходи за 
мерките и инвестициите, посочени в 
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член 6, параграф 2.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За националното си участие в 
общите прогнозни разходи във връзка с 
плановете държавите членки използват, 
наред с другото, приходите от 
продажбата на своите квоти чрез търг 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО.

2. За националното си участие в 
общите прогнозни разходи във връзка с 
плановете държавите членки първо 
използват всякакви приходи от 
продажбата на своите квоти чрез търг 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали планът представлява 
отговор на социалното въздействие 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт в дадената държава членка и 
на предизвикателствата пред тях, 
възникнали като последица от 
включването на сградите и 
автомобилния транспорт в схемата 
за търговия с емисии съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО, 
по-специално домакинствата в 
енергийна бедност, съответно вземайки 
под внимание предизвикателствата, 
определени в направените от Комисията 
оценки на актуализирания интегриран 
национален план на съответната 
държава членка в областта на 
енергетиката и климата и на напредъка 
по него съгласно член 9, параграф 3, 
член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 

i) дали планът представлява 
подходящ и ефективен отговор на 
социалното въздействие върху 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт в дадената държава членка и 
на предизвикателствата пред тях от 
въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, включително чрез 
определянето на цени на 
въглеродните емисии, по-специално на 
домакинствата в положение на 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността, 
съответно вземайки под внимание 
предизвикателствата, определени в 
направените от Комисията оценки на 
актуализирания интегриран национален 
план на съответната държава членка в 
областта на енергетиката и климата и на 
напредъка по него съгласно член 9, 
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препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 
2050 г. Тук се вземат предвид 
конкретните предизвикателства и 
отпуснатите финансови средства на 
въпросната държава членка;

параграф 3, член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 
препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
целите на Съюза за 2030 г. в областта 
на климата и енергетиката и 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 2050 
г. Тук се вземат предвид конкретните 
предизвикателства и отпуснатите 
финансови средства на въпросната 
държава членка;

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) дали планът е разработен в 
прозцес на съдържателни 
консултации с органите на местно и 
регионално равнище, икономическите 
и социалните партньори и 
съответните организации на 
гражданското общество в 
съответствие с принципите на 
Европейския кодекс за поведение за 
партньорство, създаден с Делегиран 
регламент (ЕС) № 240/2014 на 
Комисията;

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали се очаква планът да 
гарантира, че никоя от включените в 
него мерки и инвестиции не нанася 
значителни вреди на екологичните цели 
по смисъла на член 17 от 

ii) дали се очаква планът да 
гарантира, че включените в него мерки 
и инвестиции не причиняват 
значителни вреди на екологичните цели 
по смисъла на член 17 от 
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Регламент (ЕС) 2020/852; Регламент (ЕС) 2020/852;

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) дали получателите на средства 
от Фонда спазват приложимото 
право на Съюза и националното право 
в областта на социалните и 
трудовите права;

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) дали планът включва мерки и 
инвестиции, които допринасят за 
прехода към зелена икономика, 
включително за справяне с 
произтичащите от него 
предизвикателства, и по-специално за 
постигането на целите на Съюза за 
2030 г. в областта на климата и 
енергетиката и на междинните цели от 
стратегията за мобилността.

iii) дали планът включва 
иновативни и съществуващи мерки и 
ефективни инвестиции в решения, 
които допринасят за прехода към зелена 
икономика, включително за справяне с 
произтичащите от него 
предизвикателства, като отчитат 
социалните отражения и по-
специално за постигането на целите на 
Съюза за 2030 и 2050 г. в областта на 
климата и енергетиката и на 
междинните цели от стратегията за 
мобилността.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху 

i) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху целта на 
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предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в енергийна бедност, във 
въпросната държава членка;

Съюза до 2030 г. за неутралност по 
отношение на климата и за 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в положение на 
енергийна бедност и на бедност по 
отношение на мобилността, във 
въпросната държава членка;

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дали мерките и инвестициите, 
предложени от съответната 
държава членка, са вътрешно 
съгласувани и насърчават взаимното 
допълване, полезното 
взаимодействие, съгласуваността и 
последователността с други 
инструменти и програми на Съюза;

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б - подточка iii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) дали планът допринася, ако е 
целесъобразно, за устойчиви и 
качествени работни места;

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква в – подточка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали представената от държавата 
членка обосновка за размера на 
прогнозните общи разходи по плана е 
разумна и реалистична, дали 
съответства на принципа за ефективност 
на разходите и дали е съизмерима с 
очакваното екологично и социално 
въздействие в държавата членка;

i) дали представената от държавата 
членка обосновка за размера на 
прогнозните общи разходи по плана е 
разумна и реалистична, дали 
съответства на принципа за ефективност 
на разходите и дали е съизмерима с 
очакваното екологично и социално 
въздействие в държавата членка, като 
се отчитат също и националните 
особености, които може да повлияят 
на разходите, предвидени в плана;

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценката в съответствие с 
член 15, посредством акт за изпълнение 
Комисията постановява решение 
относно плана на всяка държава членка 
в срок от шест месеца след датата на 
представянето на този план съгласно 
член 3, параграф 1 от настоящия 
регламент.

Въз основа на оценката в съответствие с 
член 15, посредством акт за изпълнение 
Комисията постановява решение 
относно плана на всяка държава членка 
в срок от три месеца след датата на 
представянето на този план съгласно 
член 3, параграф 1 от настоящия 
регламент.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансовите средства, които се 
отпускат от Съюза съгласно член 13 от 
настоящия регламент и се изплащат на 
вноски след като държавата членка 
изпълни задоволително съответните 
ключови етапи и цели, определени във 
връзка с изпълнението на плана, което 
за периода 2028—2032 г. зависи от 

б) финансовите средства, които се 
отпускат от Съюза съгласно член 13 и 
член 13а от настоящия регламент и се 
изплащат като предварително 
финансиране и на вноски, след като 
държавата членка изпълни 
задоволително съответните ключови 
етапи и цели, определени във връзка с 
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наличието на средствата, посочени в 
член 9, параграф 2 от настоящия 
регламент в съответствие с годишните 
тавани в многогодишната финансова 
рамка съгласно член 312 от ДФЕС;

изпълнението на плана, което за 
периода 2028—2032 г. зависи от 
наличието на средствата, посочени в 
член 9, параграф 2 от настоящия 
регламент в съответствие с годишните 
тавани в многогодишната финансова 
рамка съгласно член 312 от ДФЕС;

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Дадена държава членка може 
да започне прилагането на мерките и 
инвестициите, посочени в нейния 
план, считано от... [да се въведе 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент], преди 
Комисията да даде положително 
решение съгласно параграф 1. Това не 
засяга резултата от оценката на 
Комисията съгласно член 15 и 
правомощието ѝ да одобри или 
отхвърли плана. Отпускането на 
финансови средства от Съюза за 
такива текущи мерки и инвестиции 
продължава да зависи от одобрението 
на плана чрез решение на Комисията 
и от изпълнението на съответните 
междинни и крайни цели от 
съответната държава членка. 
Когато Комисията дава 
положителна оценка на плана, 
нейното решение, посочено в 
параграф 1, включва също така, 
когато е приложимо, такива текущи 
мерки и инвестиции и отчита факта, 
че те вече се изпълняват.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните 
преки последици от схемата за 
търговия с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт, въведена 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, 
въпросната държава членка може, 
след провеждане на съдържателни 
консултации със съответните 
заинтересовани страни съгласно 
принципите на Европейския кодекс за 
поведение за партньорство, създаден с 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията, да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато се предоставят 
допълнителни средства съгласно 
член 9, параграф 1а, съответната 
държава членка може да представи 
на Комисията целево изменение на 
своя план с цел:
a) да увеличи броя на 
бенефициентите или да увеличи 
разходите, поети по дадена мярка или 
инвестиция, заложени в нейния план;
б) да добави мерки или 
инвестиции в съответствие с член 6.

Изменение 124
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията даде 
положителна оценка на изменения план, 
в съответствие с член 16, параграф 1 в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на изменения 
план от държавата членка, тя приема 
решение, в което се излагат причините 
за положителната оценка, посредством 
акт за изпълнение.

3. Когато Комисията даде 
положителна оценка на изменения план, 
в съответствие с член 16, параграф 1 в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на изменения 
план от държавата членка, тя приема 
решение, в което се излагат причините 
за положителната оценка, посредством 
акт за изпълнение. Когато даден план 
се изменя по реда и при условията на 
параграф 1а, буква а), този срок се 
намалява на шест седмици.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка следва да оцени 
целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
схемата за търговия с емисии за 
сградния фонд и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно 
глава IVa от Директива 2003/087/EО. 
Тези оценки се представят на Комисията 
като част от докладването на всеки две 
години за напредъка съгласно член 17 
от Регламент (ЕС) 2018/1999.

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка прави оценка на 
целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, включително от 
определянето на цена на 
въглеродните емисии. Тези оценки се 
представят на Комисията като част от 
докладването на всеки две години за 
напредъка съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода 2025—2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО.

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода от... [датата на влизане в 
сила на настоящия регламент] до 
2027 г.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в резултат на оценката, посочена 
в параграф 3, Комисията установи, че 
ключовите етапи и целите, определени в 
посоченото в член 16 решение, не са 
изпълнени задоволително, плащането на 
целия размер или на част от отпуснатите 
финансови средства се спира. 
Съответната държава членка може да 
изложи своите коментари в срок от един 
месец от представянето на оценката на 
Комисията.

Когато в резултат на оценката, посочена 
в параграф 2, Комисията установи, че 
ключовите етапи и целите, определени в 
посоченото в член 16 решение, не са 
изпълнени задоволително, плащането на 
целия размер или на част от отпуснатите 
финансови средства се спира. Размерът 
на финансовите средства, чието 
плащане е спряно, трябва да 
съответства на разходите за 
мерките, за които ключовите етапи 
и целите не са постигнати по 
задоволителен начин. Съответната 
държава членка може да изложи своите 
коментари в срок от един месец от 
представянето на оценката на 
Комисията.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Ако Комисията установи, че 
съответната държава членка не е 
въвела в действие, съгласно 
настоящия член, законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за постигане 
на съответствие с Директива (ЕС) 
[гггг/ннн] на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на глава IVa 
от Директива 
…./.…/EC [(COD)2021/0211], 
изплащането на отпуснатите 
финансови средства се спира. 
Спирането се отменя само когато 
засегнатата държава членка въведе в 
действие тези законови, подзаконови 
и административни разпоредби.

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в рамките на 12 месеца от 
датата на сключване на споразуменията, 
посочени в параграф 18, съответната 
държава членка не постигне осезаем 
напредък по отношение на никой/я от 
съответните ключови етапи и цели, 
Комисията прекратява съответните 
споразумения, посочени в член 18, и 
отменя сумата на отпуснатите 
финансови средства. Комисията взема 
решение относно прекратяването на 
посочените в член 18 споразумения, 
след като е предоставила на съответната 
държава членка възможността да 
изложи своите коментари в срок от два 
месеца след съобщаването на оценката, 
че не е бил постигнат осезаем напредък.

7. Когато в рамките на 12 месеца от 
датата на сключване на споразуменията, 
посочени в параграф 18, съответната 
държава членка не постигне осезаем 
напредък по отношение на никой/я от 
съответните ключови етапи и цели, 
Комисията прекратява съответните 
споразумения, посочени в член 18, и 
отменя сумата на отпуснатите 
финансови средства. Всяко 
предварително финансиране в 
съответствие с член [13a] се 
възстановява в пълен размер. 
Комисията взема решение относно 
прекратяването на посочените в член 18 
споразумения, след като е предоставила 
на съответната държава членка 
възможността да изложи своите 
коментари в срок от два месеца след 
съобщаването на оценката, че не е бил 
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постигнат осезаем напредък. Всички 
отменени суми се разпределят 
пропорционално на другите държави 
членки.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
предприемат всички подходящи мерки, 
за да защитават финансовите интереси 
на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на предотвратяването, 
разкриването и коригирането на измами, 
корупция и конфликти на интереси. За 
тази цел държавите членки осигуряват 
ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол, както е описано по-
подробно в приложение III, и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми. Държавите членки могат да 
разчитат на обичайните национални 
системи за управление на бюджета.

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
зачитат основните ценности, 
заложени в член 2 от Договора за 
Европейския съюз, включително 
принципите на правовата държава. 
Те предприемат всички подходящи 
мерки, за да защитават финансовите 
интереси на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на защитата на бюджета 
на Съюза в случаи на нарушения на 
принципите на правовата държава, 
предотвратяването, разкриването и 
коригирането на измами, корупция и 
конфликти на интереси. За тази цел 
държавите членки осигуряват ефективна 
и ефикасна система за вътрешен 
контрол, както е описано по-подробно в 
приложение III, и възстановяване на 
неправомерно изплатени или 
неправилно използвани суми. 
Държавите членки могат да разчитат на 
обичайните национални системи за 
управление на бюджета.

Изменение 131
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При изпълнението на фонда 
Комисията предприема всички 
подходящи мерки в съответствие с 
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 
на Европейския парламент и на 
Съвета, за да гарантира защитата на 
средствата във връзка с мерките и 
инвестициите, подкрепяни от фонда, 
в случаи на нарушения на принципите 
на правовата държава в държавите 
членки. За целта Комисията създава 
ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол и осигурява 
възстановяването на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато се установи, че 
нарушенията на принципите на 
правовата държава в дадена държава 
членка засягат или има сериозна 
опасност да засегнат доброто 
финансово управление на фонда или 
защитата на финансовите интереси 
на Съюза, Комисията предприема 
подходящите мерки в съответствие с 
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092, 
които могат да включват, inter alia, 
спиране на плащанията за 
съответните национални органи. В 
такива случаи Комисията предприема 
всички необходими мерки, за да 
гарантира, че предвидените крайни 
бенефициенти на фонда 
продължават да имат достъп до 
помощта от Съюза, като Комисията 
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осигурява изплащането чрез 
местните и регионалните органи, 
неправителствените организации или 
други субекти с доказана способност 
да гарантират доброто финансово 
управление на фонда.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и съответните държави 
членки, по начин, който е съизмерим 
със съответните им отговорности, 
насърчават взаимодействията и 
гарантират ефективната координация 
между фонда и другите програми и 
инструменти на Съюза, включително 
програмата InvestEU, Инструмента за 
техническа подкрепа, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
фондовете, включени в обхвата на 
Регламент (ЕС) 2021/1060. За целта те:

Комисията и съответните държави 
членки, по начин, който е съизмерим 
със съответните им отговорности, 
насърчават взаимодействията и 
гарантират ефективната координация 
между фонда и другите програми и 
инструменти на Съюза, включително 
Модернизационния фонд, програмата 
InvestEU, Инструмента за техническа 
подкрепа, Механизма за възстановяване 
и устойчивост и фондовете, включени в 
обхвата на Регламент(ЕС)2021/1060. За 
целта те:

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност, на регионално 
равнище, както във фазата на 
планиране, така и по време на 
изпълнението;

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност, на местно и 
регионално равнище, както във фазата 
на планиране, така и по време на 
изпълнението;
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Изменение 135

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осигуряват тясно сътрудничество 
между отговарящите за изпълнението и 
контрола лица на равнището на Съюза, 
на национално и по целесъобразност, на 
регионално равнище за постигане на 
целите на фонда.

в) осигуряват тясно сътрудничество 
между отговарящите за изпълнението и 
контрола лица на равнището на Съюза, 
на национално и по целесъобразност, на 
местно и регионално равнище, 
включително съответните 
заинтересовани лица съгласно 
принципите на Европейския кодекс за 
поведение за партньорство, създаден с 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията, за постигане на целите 
на фонда.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Получателите на финансиране 
от Съюза посочват произхода на 
средствата и осигуряват видимост на 
финансирането от Съюза, по-
специално когато популяризират 
действията и резултатите от тях, 
като предоставят последователна, 
ефективна и пропорционална целева 
информация на различни видове 
публика, включително медиите и 
обществеността.

заличава се

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 22 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Видимост на финансирането от 

Съюза
1. Всяка държава членка 
осигурява:
a) видимостта на подкрепата от 
Съюза за посредниците и крайните 
бенефициенти във всички дейности, 
свързани с операциите, подкрепяни от 
фонда, включително чрез поставяне 
на емблемата на Съюза; както и
б) комуникацията с гражданите 
на Съюза относно ролята и 
постиженията на фонда чрез единен 
уебсайт портал, предоставящ достъп 
до всички програми с участието на 
съответната държава членка.
2.  Държавите членки признават 
– и когато е приложимо, гарантират, 
че междинните субекти признават – 
подкрепата от фонда и произхода на 
това финансиране чрез:
a) осигуряване на видимост на 
финансирането от Съюза за 
крайните бенефициенти и 
обществеността, включително чрез 
поставяне на емблемата на Съюза и 
подходящо обозначение на 
финансирането, което гласи 
„финансирано от Европейския съюз – 
Социален фонд за климата“, върху 
документите и комуникационните 
материали, свързани с изпълнението 
на операцията и предназначени за 
крайните бенефициенти или за 
обществеността;
б)  представяне на своя 
официален уебсайт, ако има такъв, и 
в сайтовете в социалните медии на 
кратко описание на операцията, 
пропорционално на равнището на 
подкрепата, в което се посочват 
нейните цели и резултати и се 
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подчертава финансовата подкрепа от 
Съюза; както и
в)  съобщаване на размера на 
подкрепата от фонда за крайните 
получатели по отношение на 
операциите, включващи финансови 
инструменти, включително за 
временно пряко подпомагане на 
доходите в съответствие с член 6, 
параграф 1.
3. Когато дадена държава членка 
не изпълнява задълженията си по 
параграфи 1 и 2 и когато не са 
предприети корективни действия, 
Комисията прилага мерки, като взема 
предвид принципа на 
пропорционалност, с които се 
отменят до 5% годишно от 
подкрепата от фонда за 
съответната държава членка.

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки две години всяка 
засегната държава членка докладва на 
Комисията относно изпълнението на 
своя план, като част от интегрирания си 
национален доклад за напредъка в 
областта на енергетиката и климата 
съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и в 
съответствие с член 28 от същия 
регламент. В своя доклад за напредъка 
държавите членки включват:

1. На всеки две години всяка 
засегната държава членка докладва на 
Комисията относно изпълнението на 
своя план, като част от интегрирания си 
национален доклад за напредъка в 
областта на енергетиката и климата 
съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и в 
съответствие с член 28 от същия 
регламент, както и в рамките на 
съдържателни консултации със 
съответните заинтересовани лица 
съгласно принципите на Европейския 
кодекс за поведение за партньорство, 
създаден с Делегиран регламент (ЕС) 
№ 240/2014 на Комисията. В своя 
доклад за напредъка държавите членки 
включват:
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Изменение 139

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подробна количествена 
информация относно броя на 
домакинствата в енергийна бедност;

a) подробна количествена 
информация относно броя на 
домакинствата в положение на 
енергийна бедност и на бедност по 
отношение на мобилността, по-
специално уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт;

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) подробна информация относно 
прилагането на определението за 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността в 
съответствие с член 2, параграфи 2 и 
2а въз основа на конкретни и 
измерими критерии;

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е приложимо, подробна 
информация относно напредъка към 
постигане на националната 
индикативна цел за намаляване на броя 
на домакинствата в енергийна бедност;

б) подробна информация относно 
напредъка към постигане на 
националните индикативни общи и 
конкретни цели за намаляване на броя 
на домакинствата в положение на 
нергийна бедност и надност по 
отношение на мобилността, по-
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специално уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подробна информация относно 
резултатите от мерките и инвестициите, 
включени в плана на държавата членка;

в) подробна информация относно 
резултатите от мерките и инвестициите, 
по-специално във връзка с 
постигнатото намаляване на 
емисиите и с броя на хората, 
ползващи се от мерките, включени в 
плана на държавата членка;

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обяснение на начина, по който 
се очаква мерките в плана да 
допринесат за равенството между 
половете и равните възможности за 
всички и за интегрирането на тези 
цели в съответствие с принципи 2 и 3 
на Европейския стълб на социалните 
права и цел 5 от целите за устойчиво 
развитие на ООН и когато е 
приложимо, с националната 
стратегия за равенство между 
половете;

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква в б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) подробна информация относно 
дела и насочеността на прякото 
подпомагане на доходите, включени в 
плана на държавата членка;

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) през 2027 г., оценка на плана, 
предвидена в член 17, параграф 5, 
предвид действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт, въведена 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/087/EО;

е) през 2027 г., оценка на плана, 
предвидена в член 17, параграф 5, 
предвид действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии, въведена съгласно 
Директива 2003/087/EО;

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията наблюдава дела на 
разходите, свързани с връщането на 
квоти съгласно глава IVa от 
Директива .../.../EО [(COD)2021/0211], 
които се поемат от доставчиците на 
горива и се прехвърлят на крайните 
потребители. Комисията докладва 
ежегодно своите констатации на 
Европейския парламент.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 25 за 
допълване на настоящия регламент, за 
да бъдат определени общите показатели, 
които да се използват при докладването 
относно напредъка и за целите на 
мониторинга и оценката на фонда във 
връзка с постигането на целите, 
посочени в член 1.

4. На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на делегирани 
актове в съответствие с член 25 за 
допълване на настоящия регламент, за 
да бъдат определени общите показатели, 
които да се използват при докладването 
относно напредъка и за целите на 
мониторинга и оценката на фонда във 
връзка с постигането на целите, 
посочени в член 1, включително 
образец, въз основата на който 
трябва да докладват държавите 
членки. Комисията приема 
посочените делегирани актове не по-
късно от ... [три месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент].

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Прозрачност

1. Комисията предава на 
Европейския парламент и на Съвета, 
едновременно и при равни условия, без 
ненужно забавяне, плановете, 
представени от държавите членки, 
както и решенията, оповестени на 
обществеността от Комисията.
2. Информацията, предавана от 
Комисията до Съвета или който и да 
било от подготвителните му органи в 
рамките на настоящия регламент 
или неговото прилагане, се 
предоставя едновременно с това на 
Европейския парламент, при 
необходимост в условия на 
поверителност.
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3. Комисията предоставя на 
компетентните комисии на 
Европейския парламент преглед на 
предварителните си констатации 
относно задоволителното изпълнение 
на съответните ключови етапи и 
цели, включени в плановете, 
представени от държавите членки.
4. Компетентните комисии на 
Европейския парламент могат да 
поканят Комисията да представи 
информация относно актуалното 
състояние на нейната оценка на 
плановете.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 23 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23б
Социален диалог във връзка с климата
1. С цел да се засили диалогът 
между институциите на Съюза, по-
специално Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и да се 
гарантират по-голяма прозрачност и 
отчетност, компетентните комисии 
на Европейския парламент могат да 
канят два пъти годишно Комисията 
за обсъждане на следните въпроси:
a)  плановете, представени от 
държавите членки;
б)  оценка от страна на 
Комисията за плановете, 
представени от държавите членки;
в) състояние на изпълнението на 
междинните и крайните цели на 
плановете, представени от 
държавите членки;
г) процедури за плащане, спиране 
и прекратяване, включително всяко 



RR\1256567BG.docx 101/334 PE703.206v03-00

BG

представено наблюдение и 
коригиращи мерки, предприети от 
държавите членки, за да се гарантира 
задоволително изпълнение на 
междинните и крайните цели;
д) всяка друга имаща отношение 
информация и документация, 
предоставена от Комисията на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент във връзка с 
изпълнението на фонда.
2. Европейският парламент 
може да изрази становището си в 
резолюции по въпросите, посочени в 
параграф 1.
3. Комисията взема предвид 
всички елементи, произтичащи от 
становищата, изразени чрез 
социалния диалог във връзка с 
климата, включително резолюциите 
на Европейския парламент, ако има 
такива.

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 1 юли 2028 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за оценка 
на изпълнението и функционирането на 
фонда.

1. Най-късно до 1 юли 2026 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за оценка 
на изпълнението и функционирането на 
фонда до тази дата, като взема 
предвид по-специално резултатите 
от първите доклади, представени от 
държавите членки съгласно член 23.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За всяка година от дейността 
на фонда Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за намаляването на емисиите 
на CO2, произтичащо от 
инвестициите в енергийната 
ефективност на сградите, 
интегрирането на енергията от 
възобновяеми източници и 
осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и 
ниски емисии.

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В доклада за оценка се оценява 
по-конкретно до каква степен са 
постигнати определените в член 1 цели 
на фонда, ефективността на 
използването на ресурсите и добавената 
стойност от Съюза. В него се разглежда 
дали продължават да са целесъобразни 
всички цели и действия, определени в 
член 6, като се имат предвид 
въздействието на схемата за търговия с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО и 
предприетите от държавите членки 
национални мерки за изпълнение на 
задължителните годишни цели за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета63 
върху емисиите на парникови газове. 
Разглежда се също така дали 
продължава да е адекватен финансовият 

3. В доклада за оценка, посочен в 
параграф 1, се оценява по-конкретно:
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пакет на фонда във връзка с евентуални 
промени относно продажбата на квоти 
чрез търг съгласно схемата за търговия с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт в 
съответствие с глава IVa от 
Директива 2003/87/EО и други уместни 
съображения.

a) до каква степен са постигнати 
определените в член 1 цели на фонда, 
ефективността на използването на 
ресурсите и добавената стойност от 
Съюза;
б) за всяка отделна държава – 
напредъкът и въздействието от 
изпълнението на структурните 
инвестиции и мерки и използването 
на пряко подпомагане на доходите с 
оглед на постигането на междинните 
и крайните цели в плановете, както и 
последващата необходимост от 
пряко подпомагане на доходите и 
изискваното му равнище в този 
контекст съгласно правилата, 
определени в член 6, параграф 1 за 
периода 2028–2032 г.;
в) прилагането на определенията 
за енергийна бедност и бедност в 
областта на мобилността, 
докладвани от държавите членки в 
съответствие с член 23, параграф 1аа, 
и дали в бъдеще може да е необходим 
по-подробен подход, и когато е 
целесъобразно, представя 
предложение на Европейския 
парламент и на Съвета;
в него се разглежда дали продължават 
да са целесъобразни всички цели и 
действия, определени в член 6, като се 
имат предвид въздействието на схемата 
за търговия с емисии съгласно 
Директива 2003/87/EО и предприетите 
от държавите членки национални мерки 
за изпълнение на задължителните 
годишни цели за намаляване на 
емисиите на парникови газове съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/842 на 
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Европейския парламент и на Съвета63 
върху емисиите на парникови газове. 
Разглежда се също така дали 
продължава да е адекватен финансовият 
пакет на фонда във връзка с евентуални 
промени относно продажбата на квоти 
чрез търг съгласно схемата за търговия с 
емисии, установена в съответствие с 
Директива 2003/87/EО и други уместни 
съображения. Като част от доклада за 
оценка, посочен в параграф 1, 
Комисията разглежда също 
удължаването на специфичната 
техническа корекция въз основа на 
колебанията в цената на 
въглеродните емисии съгласно член 9 в 
контекста на преговорите по 
следващата многогодишна финансова 
рамка.

__________________ __________________
63 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26-42).

63 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26-42).

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 23, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 4, 
параграф 2a и член 23, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.
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Изменение 154

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 23, 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, 
посочено в член 4, параграф 2а и член 
23, 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 155

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от датата, до която 
държавите членки въвеждат в 
действие законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за съобразяване с 
Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на Съвета64 
за изменение на 
Директива 2003/87/EО по отношение 
на глава IVa от същата директива.

заличава се

__________________
64 [Директива (ЕС) гггг/ннн на 
Европейския парламент и на Съвета 
…. (ОВ …..).] [Директива за изменение 
на Директива 2003/87/EО]
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Изменение 156

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите членки с БНД на глава от 
населението под 90 % от средната 
стойност за ЕС-27 не може да е по-
малко от дела на референтните емисии 
съгласно член 4, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/842 за секторите, 
обхванати от [глава IVа от 
Директива 2003/87/ЕО] за средната 
стойност за периода 2016—2018 г. 
Стойностите на за държавите членки с 
БНД на глава от населението над 
средната стойност за ЕС-27 се 
коригират пропорционално, така че 
сумата от всички да е равна на 100%.

За всички държави членки αi не може 
да е по-малко от 0,07% от размера на 
финансовите пакети съгласно член 9, 
параграфи 1 и 2. За държавите членки с 
БНД на глава от населението под 90 % 
от средната стойност за ЕС-27 αi не 
може да е по-малко от дела на 
референтните емисии съгласно член 4, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842 
за секторите, обхванати от [глава IVа от 
Директива 2003/87/ЕО] за средната 
стойност за периода 2016—2018 г. 
Стойностите на  αi за държавите членки 
с БНД на глава от населението над 
средната стойност за ЕС-27 се 
коригират пропорционално, така че 
сумата от всички  αi да е равна на 100%.

Изменение 157

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допълнителните средства, предоставяни съгласно член 9, параграф 1а, се разпределят 
на държавите членки въз основа на следния дял.

Максимално разпределение на финансови средства за държава – членка на ЕС

Държава членка

Дял в % 
от 
общата 
сума

ОБЩО
[дата на 
влизане в 
сила]–2032 г.
(в евро по 
текущи цени)

Сума за 
периода
[дата на 
влизане в 
сила]–2027 г.
(в евро по 
текущи цени)

Сума за периода
2028–2032 г.
(в евро по текущи 
цени)
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Белгия 2,56 [1 844 737 639] [605 544 073] [1 239 193 566]
България 3,85 [2 778 104 958] [911 926 420] [1 866 178 538]
Чехия 2,40 [1 735 707 679] [569 754 460] [1 165 953 219]
Дания 0,50 [361 244 536] [118 580 270] [242 664 266]
Германия 8,19 [5 910 983 488] [1 940 308 984] [3 970 674 504]
Естония 0,29 [207 004 992] [67 950 392] [139 054 600]
Ирландия 1,02 [737 392 966] [242 052 816] [495 340 150]
Гърция 5,52 [3 986 664 037] [1 308 641 796] [2 678 022 241]
Испания 10,53 [7 599 982 898] [2 494 731 228] [5 105 251 670]
Франция 11,20 [8 087 962 701] [2 654 912 964] [5 433 049 737]
Хърватия 1,94 [1 403 864 753] [460 825 411] [943 039 343]
Италия 10,81 [7 806 923 117] [2 562 660 358] [5 244 262 759]
Кипър 0,20 [145 738 994] [47 839 531] [97 899 463]
Латвия 0,71 [515 361 901] [169 170 042] [346 191 859]
Литва 1,02 [738 205 618] [242 319 573] [495 886 046]
Люксембург 0,10 [73 476 421] [24 118 991] [49 357 430]
Унгария 4,33 [3 129 860 199] [1 027 391 783] [2 102 468 416]
Малта 0,01 [5 112 942] [1 678 348] [3 434 594]
Нидерландия 1,11 [800 832 270] [262 877 075] [537 955 195]
Австрия 0,89 [643 517 259] [211 237 660] [432 279 599]
Полша 

17,61
[12 714 118 

688] [4 173 471 093] [8 540 647 595]
Португалия 1,88 [1 359 497 281] [446 261 573] [913 235 708]
Румъния 9,26 [6 682 901 998] [2 193 694 977] [4 489 207 021]
Словения 0,55 [397 623 987] [130 522 001] [267 101 985]
Словакия 2,36 [1 701 161 680] [558 414 568] [1 142 747 112]
Финландия 0,54 [386 966 933] [127 023 772] [259 943 161]
Швеция 0,62 [445 050 067] [146 089 842] [298 960 225]

EU27 100%
[72 200 000 

000]
[23 700 000 

000] [48 500 000 000]
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

А. Контекст

Регламентът за Социалния фонд за климата (СФК) е част от по-широките усилия на 
Комисията в рамките на Европейския зелен пакт да намали емисиите на парникови 
газове в Европейския съюз с 55% през 2030 г. в сравнение с 1990 г. и да гарантира, че 
всеки европейски гражданин е в състояние да осъществи този енергиен преход. Този 
фонд е свързан с предложението на Комисията за създаване на нова Европейска схема 
за търговия с емисии1 (СТЕ2), която да обхваща емисиите от сградите и автомобилния 
транспорт по два начина:

 приходите от новата СТЕ да се използват за финансиране на фонда и за 
съфинансиране на мерките по него, предприемани от държавите членки; 

 фондът да подпомага уязвимите граждани, домакинства и предприятия, които са 
непропорционално засегнати от новата СТЕ.

Следователно смисълът на фонда е да подкрепи уязвимите граждани, домакинства и 
предприятия, както и уязвимите ползватели на транспортни услуги да осъществят 
климатичния преход, и да се повиши устойчивостта на тяхното потребление чрез 
конкретни мерки.
Предвиждат се два вида мерки: първо, конкретни инвестиции, насочени към 
декарбонизация на секторите на автомобилния транспорт и строителството; второ, 
временно пряко подпомагане на доходите/социално подпомагане, служещо като 
предпазна мрежа за хората, които не разполагат с подходящи и финансово достъпни 
алтернативи с ниски емисии, които ще бъдат най-неблагоприятно засегнати от 
увеличението на цените на въглеродните емисии.

Освен че е фонд за климата, този фонд има и фундаментално социално измерение. Тези 
два аспекта вървят ръка за ръка, за да спомогнат за това екологичният преход на ЕС да 
бъде по-справедлив в социално отношение. Заедно с борбата срещу огромните 
предизвикателства във връзка с изменението на климата, СФК е важен инструмент, 
който има за цел да се избегне нанасянето на несъразмерни вреди на гражданите с по-
ниски и средни доходи, изложени на риск от енергийна и транспортна бедност, като по 
този начин подкрепя усилията на ЕС да се превърне в по-екологична икономика чрез 
преход, при който „никой да не бъде изоставен“2.

Б. Цел и обхват

Комисията прогнозира, че домакинствата ще изразходват между 0,7 и 0,8 процентни 
пункта повече за своите сметки за енергия, както е посочено в оценката на 
въздействието на Комисията върху пакета „Подготвени за цел 55“3. Тези с по-ниски 
доходи, които вече изразходват за енергия дял от дохода си над средния, ще бъдат най-

1 Глава ІVа от Директива 2003/87/ЕО
2 Реч за състоянието на Съюза, септември 2020 г., председател на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен.
3 COM/2021/568
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силно засегнати от включването на автомобилния транспорт и домакинствата в новата 
СТЕ. Следователно Социалният фонд за климата е насочен към уязвимите граждани, 
домакинства, микропредприятия и МСП, включително тези, които са изложени на риск 
от енергийна и транспортна бедност. Като се има предвид липсата на наложили се 
определения на равнището на Съюза, предложението на докладчиците има за цел да се 
установи определение на ЕС за енергийна бедност и въвежда определение за 
транспортна бедност. Тук се включват уязвимите домакинства, микропредприятия, 
МСП и ползватели на транспорт, които ползват малко или не ползват никакви 
подходящи и финансово достъпни алтернативи на изкопаемите горива в сградния и 
транспортния сектор. За да се гарантира, че финансирането достига до най-силно 
нуждаещите се лица, от държавите членки се изисква да докладват редовно за 
състоянието на енергийната и транспортната бедност и за начина, по който мерките, 
включени в техните социални планове във връзка с климата, допринасят за справянето 
с това предизвикателство. Освен това подкрепата от фонда за закупуването на 
електрически превозни средства следва да бъде ограничена до базови или среден клас 
автомобили, също и с цел бързо развитие на пазара на електрически автомобили втора 
употреба.

Според докладчиците финансовите посредници, например банките, както и 
консултантските фирми и агенциите за консултации в областта на климата следва да не 
бъдат основните бенефициенти на Социалния фонд за климата. От друга страна, 
уязвимите МСП се добавят към списъка на допустимите бенефициенти. 

В. Социални планове във връзка с климата
 
Съгласно регламента държавите членки носят отговорност за разпределянето на 
Социалния фонд за климата в съответствие със специфичните нужди на регионите и 
общностите. От държавите членки се изисква да изготвят социални планове в областта 
на климата и да ги представят на Комисията в контекста на ангажиментите, поети по 
съществуващите национални планове в областта на енергетиката и климата, които 
трябва да бъдат актуализирани за всяка държава членка в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета („Регламента относно 
управлението“).4

Докладчиците предлагат плановете и допустимите мерки да бъдат много по-добре 
насочени, наблюдавани и измервани, за да се гарантира най-висока добавена стойност и 
разходна ефективност при подпомагането на домакинствата да станат по-устойчиви, 
като същевременно се допринася за цялостното намаляване на емисиите на парникови 
газове.
За да стимулира държавите членки да се насочат към мерките с най-висока добавена 
стойност и ефективност на разходите, Комисията следва да предостави преди 
стартирането на плановете подробни насоки относно мерките и инвестициите, за които 
има вероятност да донесат най-големи ползи, да наблюдава редовно въздействието на 

4 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
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плановете на държавите членки и да актуализира насоките си въз основа на най-
добрите практики. Освен това докладчиците смятат, че е от съществено значение от 
самото начало да се включат социалните партньори и регионалните органи, за да се 
гарантира, че плановете имат широка подкрепа и са съобразени с реалността по места. 
И накрая, от държавите членки ще се очаква да определят конкретни цели и да се 
ангажират със стабилен график за изпълнението, придружен от докладване, като в 
процеса се взема предвид мнението на социалните партньори относно напредъка към 
постигане на националните общи и конкретни цели за намаляване на енергийната и 
транспортната бедност.

Що се отнася до допустимите мерки и инвестиции, докладчиците признават, че в някои 
случаи може да е полезно временно пряко подпомагане на доходите, така че да се даде 
краткосрочна преходна подкрепа, докато структурните мерки и инвестициите заработят 
и демонстрират пълното си въздействие, но предлагат тези мерки да не надвишават 
25% от общите прогнозни разходи на плана и да бъдат ограничени до тригодишен 
преходен период, за да не се отклоняват ресурси от по-устойчиви, дълготрайни мерки и 
инвестиции. Структурните инвестиции и мерки следва да стимулират санирането чрез 
ваучери, да предоставят финансова и фискална подкрепа, да предоставят образование, 
да развиват пазар за употребявани електрически превозни средства. Тези мерки следва 
да бъдат от полза и за домакинствата, които днес вече получават някаква форма на 
подкрепа, например чрез социални тарифи за енергия, тъй като това са домакинствата, 
които може да се нуждаят най-много от подкрепа. 

За да се осигури успехът на вълната от санирания и въвеждането на мобилността с 
нулеви емисии, е от съществено значение и да се гарантира работна сила, обучена да 
осъществява бързо нарастващия обем саниране на сгради и въвеждането на 
необходимата инфраструктура за алтернативни горива. Поради това докладчиците 
предлагат този вид целево обучение и преквалификация да бъдат включени в 
плановете, като се определи горна граница, която да гарантира, че то измества други 
ключови цели на Фонда, и винаги в координация с по-общите програми за обучение и 
преквалификация на държавите членки в рамките на Фонда за справедлив преход и 
Европейския социален фонд плюс. 

Накрая докладчиците подкрепят принципа, че подкрепата от фонда трябва да зачита 
изцяло принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 17 от 
Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета.5 

Г. Видимост и обвързване с условия 

Парламентът отдава голямо значение на достъпа по отношение на върховенството на 
закона, както и на видимостта на фондовете на Съюза за крайните бенефициери. 
Докладчиците подчертават връзката между Социалния фонд за климата и принципите 
на правовата държава. Това е в съответствие с европейския механизъм за 
върховенството на закона.

5 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., стр. 13).
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Друг критерий, който двамата докладчици желаят да добавят, е ангажиментът на 
държавите членки за неутралност по отношение на климата. Ангажиментът за 
неутралност по отношение на климата до 2050 г. и достъпът до фонда следва да вървят 
ръка за ръка.

И накрая, следва да се отбележи, че Европейският съюз създаде Социалния фонд за 
климата, за да помогне на европейските граждани. От решаващо значение за 
прозрачността и обществената подкрепа за енергийния преход е обществеността да 
разбира за финансирането от Съюза. Поради това докладчиците предлагат да се засили 
задължението на държавите членки и посредниците да информират крайните 
бенефициенти на Социалния фонд за климата относно ролята на финансирането от 
Съюза.

Д. Бюджет

Въпреки че задължението за закупуване на квоти за емисии формално засяга 
предложените регулирани субекти, очаква се (част от) тези разходи да бъдат 
прехвърлени на крайния потребител. Всички приходи, произтичащи от прилагането на 
принципа „замърсителят плаща“ за домакинствата и за МСП на гражданите, също 
следва да са в тяхна полза, и по-специално в полза на хората в уязвимо положение, 
изложени на риск от транспортна и енергийна бедност, като временно им се предостави 
подпомагане на доходите или като им се помага да станат по-устойчиви в своето 
потребление. Ето защо фондът следва да съответства и реагира на действителните 
ценови въздействия, произтичащи от прилагането на този принцип „замърсителят 
плаща“. Така докладчиците предлагат финансовият пакет на фонда да бъде определен 
на най-малко 72 200 000 000 EUR, както предлага Комисията, и всички приходи на ЕС 
от новата схема за търговия с емисии да се насочват към Социалния фонд за климата. 
Когато цените на въглеродните емисии нарснат, размерът на фонда следва също да се 
увеличи, за да отговори пропорционално на въздействията, които ще се почувстват от 
уязвимите домакинства, микропредприятия, МСП и потребители на транспортни 
услуги. Като се има предвид, че изпълнението и проявата на въздействие на 
структурните мерки и инвестициите изискват време, се предлага изпълнението да 
започне една година по-рано, не през 2025 г., а през 2024 г., за да се даде тласък на 
инвестиционните цикли възможно най-скоро, така че да могат уязвимите домакинства, 
микропредприятия, МСП и ползватели на транспортни услуги да се възползват от 
фонда възможно най-бързо. 

В съответствие с този принцип и за да се избегне бавно усвояване на средствата, 
докладчиците предлагат на държавите членки да се предоставя дял на предварителното 
финансиране в размер до 13%, при спазване на изискванията на регламента. Освен 
това, за да се използва по най-добрия начин Социалният фонд за климата, подкрепата 
по линия на фонда следва във възможно най-голяма степен да допълва и да 
взаимодейства с другите програми, инструменти и фондове на Съюза и на национално 
равнище, без обаче да замества съществуващите национални разходи.

Е. Разпределяне между държавите членки и съфинансиране
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Пропорционалното разпределяне между държавите членки се основава на коефициент 
на разпределение, който следва да гарантира справедливо разпределение между всички 
държави членки, и да се основава на обективни критерии, които отчитат в еднаква 
степен прогнозираното въздействие върху уязвимите домакинства, микропредприятия, 
МСП и ползватели на транспорт. Коефициентът взема предвид населението, изложено 
на риск от бедност, сред населението на селските райони. Това са домакинствата, 
изложени на риск от бедност, които имат просрочени задължения по сметки за 
комунални услуги и емисии на въглероден диоксид за период от три години. Има 
допълнителни корекции за държавите членки с по-ниски доходи.

Подкрепата от фонда следва да бъде насочена към мерки и инвестиции, които ще 
донесат най-висока разходна ефективност и добавена стойност в подпомагането на 
домакинствата да бъдат по-устойчиви в своето потребление. Поради това докладчиците 
предлагат диференцирани правила за съфинансиране, за да се отрази предпочитанието 
към трайни инвестиции, които насърчават декарбонизацията и енергийната 
ефективност.  За временните мерки за пряка подкрепа на доходите съгласно член 6, 
параграф 1 държавите членки ще финансират най-малко 60% от тях. За инвестиции, 
които имат по-изразено структурно въздействие, съгласно член 6, параграф 2 
държавите членки като цяло ще съфинансират най-малко 50%, както предлага 
Комисията, но докладчиците предлагат това изискване за национално съфинансиране 
да се намали до 40% за държавите членки с БВП на глава от населението по пазарни 
цени под 65% от средната стойност за Съюза за периода 2016—2018 г. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Докладчик по становище(*): Маргарида Маркеш

(*) Процедура с асоциирана комисия – член 57 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещите комисия по заетост и социални въпроси и 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземат 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
следва по-конкретно да осигури 
допълнителен икономически стимул за 
инвестиране в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива и 
по този начин да ускори намаляването 
на емисиите на парникови газове. В 

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки и биха могли да доведат до по-
високи цени на изкопаемите горива, 
особено за най-уязвимите граждани, 
докато декарбонизацията на 
икономиката е в ход. Включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета следва по-
конкретно да осигури допълнителен 
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съчетание с други мерки това следва в 
средносрочен до дългосрочен план да 
намали разходите за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт и да осигури 
нови възможности за създаване на 
работни места и за инвестиции.

икономически стимул за инвестиране в 
намаляване на потреблението на 
изкопаеми горива и по този начин да 
ускори намаляването на емисиите на 
парникови газове. В съчетание с други 
мерки това следва в средносрочен до 
дългосрочен план да намали разходите 
за сградния фонд и за автомобилния 
транспорт и да осигури нови 
възможности за създаване на работни 
места и за инвестиции. Особено 
внимание следва да се обърне на 
групите в най-неравностойно 
положение и на домакинствата в 
състояние на бедност по отношение 
на мобилността или на енергийна 
бедност, така че те да се възползват 
от прилагането на тези 
инструменти за финансиране и никой 
да не бъде оставен да се справя сам.

__________________ __________________
31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За финансиране на такива 
инвестиции обаче са необходими 
средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 

(9) За финансиране на такива 
инвестиции обаче са необходими 
средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани, е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
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емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще прехвърлят 
разходите за въглеродни емисии на 
потребителите.

емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт, ще прехвърлят 
разходите за въглеродни емисии на 
потребителите, и като се има предвид 
зависимостта на държавите членки 
от вносни изкопаеми горива в 
контекста на руската агресивна 
война.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват за справяне със социалните 
последици от това включване, за да е 
преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам.

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват като собствен ресурс за 
финансиране на бюджета на Съюза 
като общ приход в съответствие с 
правно обвързващото 
Междуинституционално 
споразумение от 16 декември 2020 г.1а, 
в което се определя пътна карта за 
въвеждането на нови собствени 
ресурси, като по този начин на 
бюджета на Съюза се предоставят 
средства да допринася за справяне със 
социалните последици от това 
включване, за да е преходът справедлив 
и приобщаващ и никой да не бъде 
оставен да се справя сам. Съгласно 
това споразумение се предвижда в 
срок до 1 януари 2023 г. въвеждането 
на кошница от нови собствени 
ресурси. „Зелените“ собствени 
ресурси са средства за привеждането 
на бюджета на Съюза в 
съответствие с приоритетите на 
политиката на Съюза, като по този 
начин осигуряват добавена стойност 
от Съюза, и следва да бъдат 
използвани като принос за 
постигането на интегриране на 
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целите в областта на климата, за 
изплащането на дълговете по 
Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване (NextGenerationEU) и 
за устойчивостта на бюджета на 
Съюза по отношение на 
функционирането му като 
инструмент за инвестиции и 
гаранции.
__________________
1a Междуинституционално 
споразумение от 16 декември 2020 г. 
между Европейския парламент, 
Съвета на Европейския съюз и 
Европейската комисия относно 
бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово 
управление и относно новите 
собствени ресурси, включително 
пътна карта за въвеждането на нови 
собствени ресурси (ОВ L 433I, 
22.12.2020 г., стр. 28).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 
на търговията с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт върху 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Това следва да се постигне 
по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, произтичащо от 
търговията с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт, която е 
предназначена да улесни екологичния 
преход. Фондът следва да насърчава 
справедливостта и солидарността 
между и в рамките на държавите 
членки, като същевременно допринася 
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на сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии в 
полза на уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

за изкореняването на енергийната 
бедност и на бедността по 
отношение на мобилността, и следва 
да се основава на съществуващите 
механизми за солидарност и 
механизми в областта на климата и 
да ги допълва. Това следва да се 
постигне по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 
на сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии в 
полза на уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки, като се 
консултират с органите на регионално 
равнище, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. По 
този начин плановете може най-добре 
да бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 

(15) Държавите членки, като се 
консултират, когато е целесъобразно, 
със съответните заинтересовани 
страни, включително органите на 
регионално равнище и социалните 
партньори, в съответствие със 
своята национална правна рамка, са в 
най-добрата позиция да разработят и 
реализират планове, адаптирани и 
насочени към техните местни, 
регионални и национални особености, 
както и със съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС, като 
в същото време зачитат 
компетентността на местните или 
регионалните органи, включително 
във връзка с разпределението на 
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националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

средствата. По този начин плановете 
може най-добре да бъдат съобразени с 
широкото разнообразие от ситуации, 
със специфичните познания на органите 
на местното и регионалното управление, 
с местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани. Социалните планове във 
връзка с климата следва да съдържат 
резюме на процеса на консултации, 
проведен с местните и регионалните 
органи, социалните партньори, 
организации на гражданското 
общество, включително тези, които 
представляват младите хора, и с 
други съответни национални 
заинтересовани страни.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици за уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, произтичащи от 
търговията с емисии за секторите на 
сградния фонд и на автомобилния 
транспорт, която е предназначена да 
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улесни екологичния преход и би могла 
да доведе до по-високи цени на 
енергията от изкопаеми горива.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
регламент следва да допринесат за 
постигането на целта 30 % от всички 
разходи съгласно многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. да са в подкрепа за целите в 
областта на климата и да способстват за 
амбицията 10 % от годишните разходи 
през 2026 г. и през 2027 г. да бъдат за 
цели, свързани с биологичното 
разнообразие, като се отчита 
съществуващото припокриване между 
целите по отношение на климата и по 
отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 
отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда и са в 
съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34. В 
плановете следва да се включват само 
такива мерки и инвестиции. Мерките за 
пряко подпомагане на доходите следва 

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
регламент следва да допринесат за 
постигането на целта най-малко 30% от 
общия размер на разходите на 
бюджета на Съюза и на 
Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване съгласно 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. да са в подкрепа 
за целите в областта на климата и да 
способстват за амбицията 7,5% от 
годишните разходи по 
многогодишната финансова рамка 
през 2024 г. да бъдат за цели, свързани 
с биологичното разнообразие, и 10% от 
годишните разходи през 2026 г. и през 
2027 г. да бъдат за цели, свързани с 
биологичното разнообразие, като се 
отчита съществуващото припокриване 
между целите по отношение на климата 
и по отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда и са в 
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по правило да се разглеждат като мерки 
с незначително обозримо въздействие 
по отношение на екологичните цели и 
като такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. 
Комисията възнамерява да издаде 
технически насоки за държавите членки 
достатъчно рано преди подготовката на 
плановете. В насоките ще бъде обяснено 
как мерките и инвестициите трябва да 
съответстват на принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852. 
През 2021 г. Комисията възнамерява да 
представи предложение за препоръка на 
Съвета какво да бъде предприето по 
отношение на социалните аспекти на 
екологичния преход.

съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета. В 
плановете следва да се включват само 
такива мерки и инвестиции. Мерките за 
пряко подпомагане на доходите следва 
по правило да се разглеждат като мерки 
с незначително обозримо въздействие 
по отношение на екологичните цели и 
като такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. 
Комисията възнамерява да издаде 
технически насоки за държавите членки 
достатъчно рано преди подготовката на 
плановете. В насоките ще бъде обяснено 
как мерките и инвестициите трябва да 
съответстват на принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852. 
През 2021 г. Комисията възнамерява да 
представи предложение за препоръка на 
Съвета какво да бъде предприето по 
отношение на социалните аспекти на 
екологичния преход.

__________________ __________________
33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
за финансова подкрепа за управлението 
на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
за финансова подкрепа за управлението 
на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

34 Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции 

34 Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции 
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и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (OВ L 198, 
22.6.2020 г., стр. 13).

и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (OВ L 198, 
22.6.2020 г., стр. 13).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Засегнати от определянето на 
цени на въглеродните емисии са 
предимно жените, тъй като те 
представляват 85 % от семействата с 
един родител. За такива семейства 
рискът от детска бедност е особено 
висок. Равенството между половете и 
равните възможности за всички, 
всеобхватното интегриране на тези 
цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се вземат под внимание и да 
се утвърждават през целия процес на 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

(19) Жените са непропорционално 
засегнати от определянето на цени на 
въглеродните емисии и от енергийна 
бедност и бедност по отношение на 
мобилността. Например жените са 
родителя в 85% от семействата с един 
родител, а семействата с един 
родител, заедно с други уязвими групи, 
са изложени на особено висок риск от 
детска бедност, енергийна бедност и 
бедност по отношение на 
мобилността. Равенството между 
половете, както и правата и равните 
възможности за всички, всеобхватното 
интегриране на тези цели, както и 
въпросите относно достъпността за хора 
с увреждания следва да се вземат под 
внимание и да се утвърждават през 
целия процес на подготовка, 
изпълнение и мониторинг на 
плановете, за да не бъде никой оставен 
да се справя сам.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Принципът на единство на 
бюджета, съгласно който всички 
източници на приходи и разходи в 
рамките на Съюза се отразяват в 
бюджета, е изискване, залегнало в 
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член 310, параграф 1 от ДФЕС. 
Следователно фондът трябва да бъде 
напълно интегриран в бюджета на 
Съюза, за да се спазва, наред с друго, 
общностният метод, да се зачитат 
парламентарната демократична 
отчетност, надзор и контрол, да се 
гарантира предвидимост на 
финансирането и многогодишното 
програмиране и да се гарантира 
прозрачността на бюджетните 
решения, взети на равнището на 
Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират 50 % от общите разходи за 
своя план. За тази цел, както и за да се 
ускорят инвестициите и мерките и да се 
облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да използват, 
наред с другото, своите очаквани 
приходи от търговията с емисии за 
сградите и за автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО.

(23) Финансовият пакет на фонда е 
определен въз основа на оценка на 
прогнозния размер на постъпленията, 
генерирани от разпределянето в 
приход на бюджета на Съюза на 25% 
от очакваните приходи от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Разпределянето на постъпленията в 
приход на бюджета на Съюза се 
извърша при спазване на принципа на 
универсалност в съответствие с 
член 7 от Решение (ЕС, Евратом) 
2020/2053. Общият финансов пакет 
на фонда за периода 2025—2032 г. 
следва да бъде 72,2 милиарда евро. Тъй 
като държавите членки трябва да 
финансират най-малко 50% от общите 
разходи за своя план, фондът следва да 
мобилизира най-малко 144,4 милиарда 
евро за социално справедлив преход въз 
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основа на предварителна оценка на 
допълнителната тежест за 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. За тази цел, както и за да се 
ускорят инвестициите и мерките и да се 
облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да използват, 
наред с другото, своите очаквани 
приходи от търговията с емисии за 
сградите и за автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО. 
Финансирането на фонда не следва да 
бъде за сметка на други програми и 
политики на Съюза.

__________________ __________________
41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15,12,2020 г., стр. 1).“;

41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15,12,2020 г., стр. 1).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) В случай на по-висока цена на 
въглеродните емисии, която би 
създала допълнителна тежест за 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, следва да се предоставят 
допълнителни средства на фонда, за 
да се гарантира, че въздействието на 
нарастванията на цената на 
въглеродните емисии върху най-
уязвимите е смекчено по подходящ и 
справедлив начин, за да се окаже от 
своя страна допълнителна подкрепа 
на уязвимите домакинства и 
ползватели на транспорт при 
адаптирането към справедлив 
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екологичен преход към неутралност 
по отношение на климата, включващ 
постепенно премахване на 
зависимостта от изкопаеми горива. 
Тези ежегодни увеличения следва да се 
предвиждат в многогодишната 
финансова рамка чрез автоматична 
корекция съобразно колебанията в 
цената на въглеродните емисии, 
прилагана за тавана на функция 3 и за 
тавана на плащанията, като 
съгласно член 312 от ДФЕС 
механизмът за нея се предвижда в 
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 
на Съвета1а .
____________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 
на Съвета от 17 декември 2020 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
и спазването на принципа за доброто 
финансово управление, действията по 
настоящия регламент следва да бъдат 
съгласувани с текущите програми на 
Съюза и да ги допълват, като 
същевременно се избягва двойното 
финансиране от фонда и от други 
програми на Съюза за едни и същи 
разходи. По-специално Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
ефективна координация на всички етапи 
от процеса, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране. За тази цел държавите 

(25) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
и спазването на принципа за доброто 
финансово управление, фондът следва 
да бъде включен в рамките на 
бюджета на Съюза и действията по 
настоящия регламент следва да бъдат 
съгласувани с текущите програми на 
Съюза, включително в рамките на 
действията в областта на климата и 
социалните политики, и да ги 
допълват, като същевременно се избягва 
двойното финансиране от фонда и от 
други програми на Съюза за едни и 
същи разходи. По-специално Комисията 
и държавите членки следва да осигурят 
ефективна координация на всички етапи 
от процеса, така че да се гарантира 
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членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 
информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа от фонда следва 
да допълва подкрепата, предоставяна по 
линия на други програми и инструменти 
на Съюза. Финансираните от фонда 
мерки и инвестиции следва да могат да 
получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране. За тази цел държавите 
членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 
информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа от фонда следва 
да допълва подкрепата, предоставяна по 
линия на други програми и инструменти 
на Съюза. Финансираните от фонда 
мерки и инвестиции следва да могат да 
получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнението на фонда следва да 
се извършва в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление, 
включително ефективното 
предотвратяване и преследване по 
наказателен ред на измамите, 
включително данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане, 
корупцията и конфликтите на интереси.

(28) Изпълнението на фонда следва да 
се извършва в съответствие с 
принципите на единство, на 
универсалност и на доброто финансово 
управление, включително ефективното 
предотвратяване и преследване по 
наказателен ред на измамите, 
включително данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане, 
корупцията и конфликтите на интереси.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Интегрирането на фонда в 
бюджета на Съюза осигурява силни 
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предпазни мерки по отношение на 
изпълнението на фонда предвид на 
защитата, предоставена както от 
финансовото законодателство на 
Съюза, така и от приложимите 
специфични секторни и финансови 
правила в случай на нередности или 
сериозни недостатъци в системите 
за управление и контрол, както и от 
мерките, предвидени в Регламент (ЕС, 
Евратом) 2020/2092 на Европейския 
парламент и на Съвета1a за защита 
на бюджета на Съюза в случай на 
нарушения на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки. За тази цел Комисията следва 
да предостави ефективна и ефикасна 
система за вътрешен контрол и 
механизъм за възстановяване на 
неправомерно изплатени или 
неправилно използвани суми и следва 
да предприеме необходимите мерки, 
които могат да включват, наред с 
друго, спиране на плащанията, 
прекратяване на правното 
задължение по смисъла на Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1б, забрана за поемане на 
такива правни задължения или 
спиране на изплащането на 
траншове.
__________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2020 година 
относно общ режим на обвързаност с 
условия за защита на бюджета на 
Съюза (OВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 1).
1б 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) 
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№ 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., стр. 1).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Зачитането на основните 
права и спазването на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
следва да се гарантира през целия 
процес на подготовката, оценката, 
изпълнението и мониторинга на 
отговарящите на условията за 
допустимост проекти по линия на 
фонда. Фондът следва да допринася за 
премахване на неравнопоставеността 
и да насърчават равенството между 
половете и интегрирането на 
перспективата за равенство между 
половете, както и да се 
противопоставя на 
дискриминацията, основана на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация, както е залегнало в член 
2 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) , член 10 от ДФЕС и член 21 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3



PE703.206v03-00 128/334 RR\1256567BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите на 
транспорт, които са уязвими и особено 
засегнати от включването на емисиите 
на парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/EО, по-
специално домакинствата в енергийна 
бедност и гражданите без възможност 
да ползват обществен транспорт като 
алтернатива на личните им автомобили 
(в отдалечени и селски райони).

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите на 
транспорт, които са уязвими и особено 
засегнати от екологичния преход, а 
именно от включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/EО, по-
специално домакинствата в енергийна 
бедност и гражданите без възможност 
да ползват обществен транспорт като 
алтернатива на личните им автомобили 
(в отдалечени и селски райони).

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по отношение 
на климата чрез справяне със 
социалните последици от включването 
на емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО. Специфичната 
цел на фонда е да подпомага уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт чрез временно 
пряко подпомагане на доходите и чрез 
мерки и инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
на енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

Общата цел на фонда е да допринесе за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата чрез справяне 
със социалните последици за 
домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите 
на транспорт, произтичащи от 
включването на емисиите на парникови 
газове от сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО, което е 
предназначено да улесни екологичния 
преход. Специфичната цел на фонда е 
да подпомага прехода към 
неутралност по отношение на 
климата за уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт чрез временно пряко 
подпомагане на доходите и чрез мерки и 
инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
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охлаждане, включително интегрирането 
на енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии, като по този начин се 
премахне постепенно зависимостта 
от изкопаеми горива.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с нужните средства да купят 
превозни средства с нулеви или ниски 
емисии или да преминат към 
алтернативни устойчиви видове 
транспорт, включително обществен 
транспорт, по-специално в селските и 
отдалечените райони.

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с нужните средства да купят 
превозни средства с нулеви или ниски 
емисии или да преминат към 
алтернативни устойчиви видове 
транспорт, включително обществен 
транспорт.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преди да представи плана си на 
Комисията, всяка държава членка се 
консултира в съответствие със 
своята национална правна рамка с 
местните и регионалните органи, 
социалните партньори, организации 
на гражданското общество, 
включително тези, които 



PE703.206v03-00 130/334 RR\1256567BG.docx

BG

представляват младите хора, и други 
съответни заинтересовани страни, 
във връзка с проекта на своя план.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) с оглед на изготвянето и когато е 
възможно, изпълнението на плана — 
резюме на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и с 
националната правна рамка с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 
плана;

й) с оглед на изготвянето и когато е 
възможно, изпълнението на плана — 
резюме на процеса на предвидените в 
член 3, параграф 3а консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и с 
националната правна рамка с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 
плана;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни 
субекти, различни от уязвими 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, ако тези 
субекти изпълняват мерки и 
инвестиции, от които в крайна сметка се 
ползват уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни 
субекти, различни от уязвими 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, ако тези 
субекти изпълняват мерки и 
инвестиции, от които в крайна сметка се 
ползват уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Тези субекти спазват 
изискванията за видимост, 
установени в член 22, параграф 2.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Предоставят се допълнителни 
средства, като се прилага 
специфичната техническа корекция 
съобразно колебанията в цената на 
въглеродните емисии, предвидена в 
член 4б от ... [Регламент (ЕС, 
Евратом) 2020/2093 на Съвета1а в 
изменената му редакция], за да се 
гарантира, че наличните бюджетни 
кредити за фонда в бюджета на 
Съюза се увеличават успоредно с 
нарастването на цената на 
въглеродните емисии.
__________________
1а Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 
на Съвета от 17 декември 2020 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028—2032 г. е 48 500 000 000 EUR по 
текущи цени и зависи от наличието на 
сумите съгласно годишните тавани на 
приложимата многогодишна финансова 
рамка, посочени в член 312 ДФЕС.

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028—2032 г. е 48 500 000 000 EUR по 
текущи цени и зависи от наличието на 
сумите съгласно годишните тавани на 
приложимата многогодишна финансова 
рамка, посочени в член 312 ДФЕС. 
Удължаването на специфичната 
техническа корекция съобразно 
колебанията в цената на 
въглеродните емисии се разглежда в 



PE703.206v03-00 132/334 RR\1256567BG.docx

BG

контекста на преговорите по 
приложимата многогодишна 
финансова рамка.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка 
максималният размер на отпуснатите 
финансови средства се изчислява както 
е посочено в приложение I и 
приложение II.

1. Без да се засяга член 9, 
параграф 1а, за всяка държава членка 
максималният размер на отпуснатите 
финансови средства се изчислява както 
е посочено в приложение I и 
приложение II.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка може да 
подаде искане до максималния размер 
на отпуснатите ѝ финансови средства, за 
да изпълни плана си.

2. През 2025 г. всяка държава 
членка може да подаде искане до 
максималния размер на отпуснатите ѝ 
финансови средства, за да изпълни 
плана си.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. През 2026 г. и 2027 г. всяка 
държава членка може да подаде 
искане до максималния размер на 
отпуснатите ѝ финансови средства, 
за да изпълни плана си, и до 
максималния размер на нейния дял от 
допълнително разпределените 
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средства, предоставени съгласно 
член 9, параграф 1а, по реда и 
условията, определени в 
приложение II, и въз основа на 
методиката за изчисляване, посочена 
в приложение I.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дали консултациите във връзка 
с изготвянето на проекта на плана е 
била проведена в съответствие с 
член 3, параграф 3а.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО, или когато 
държавата членка реши да предложи 
изменение на своя план във връзка с 
климата, за да постигне по по-добър 
начин целите, залегнали в член 1 от 
настоящия регламент, въпросната 
държава членка може да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
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могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато се предоставят 
допълнителни средства съгласно 
член 9, параграф 1а, съответната 
държава членка може да представи 
на Комисията целево изменение на 
своя план, с цел:
a) да увеличи броя на 
бенефициерите или да увеличи 
разходите, поети по дадена мярка или 
инвестиция, залегнали в нейния план;
б) да добави мерки или 
инвестиции в съответствие с член 6.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 17 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от първа алинея, когато 
държава членка представи изменение 
на своя план съгласно параграф 1а, 
буква а), Комисията не прави оценка 
на критериите, посочени в член 15, 
параграф 2, букви а) и б) и буква в), 
подточка ii).

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3



RR\1256567BG.docx 135/334 PE703.206v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията даде 
положителна оценка на изменения план, 
в съответствие с член 16, параграф 1 в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на изменения 
план от държавата членка, тя приема 
решение, в което се излагат причините 
за положителната оценка, посредством 
акт за изпълнение.

3. Когато Комисията даде 
положителна оценка на изменения план, 
в съответствие с член 16, параграф 1 в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на изменения 
план от държавата членка, тя приема 
решение, в което се излагат причините 
за положителната оценка, посредством 
акт за изпълнение. Когато даден план 
се изменя по реда и при условията на 
параграф 1а, буква а), този срок се 
намалява на шест седмици.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията даде 
отрицателна оценка на изменения план, 
тя отхвърля искането в рамките на 
посочения в параграф 3 срок, след като 
е предоставила на съответната държава 
членка възможността да изложи своите 
съображения в срок от три месеца след 
съобщаването на оценката на 
Комисията.

4. Когато Комисията даде 
отрицателна оценка на изменения план, 
тя отхвърля искането в рамките на 
посочените в параграф 3 срокове, след 
като е предоставила на съответната 
държава членка възможността да 
изложи своите съображения в срок от 
три месеца след съобщаването на 
оценката на Комисията.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
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Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода 2025—2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода до 2027 г. Такова споразумение 
може да бъде сключено най-рано една 
година преди годината, през която 
започват търговете съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в резултат на оценката, посочена 
в параграф 3, Комисията установи, че 
ключовите етапи и целите, определени в 
посоченото в член 16 решение, не са 
изпълнени задоволително, плащането на 
целия размер или на част от отпуснатите 
финансови средства се спира. 
Съответната държава членка може да 
изложи своите коментари в срок от един 
месец от представянето на оценката на 
Комисията.

Когато в резултат на оценката, посочена 
в параграф 3, Комисията установи, че 
ключовите етапи и целите, определени в 
посоченото в член 16 решение, не са 
изпълнени задоволително, плащането на 
целия размер или на част от отпуснатите 
финансови средства се спира. Сумата, 
чието плащане е спряно, трябва да 
съответства на разходите за 
мерките, за които ключовите етапи 
и целите не са постигнати по 
задоволителен начин. Съответната 
държава членка може да изложи своите 
коментари в срок от един месец от 
представянето на оценката на 
Комисията.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
предприемат всички подходящи мерки, 
за да защитават финансовите интереси 
на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
зачитат основните ценности, 
залегнали в член 2 от Договора за 
Европейския съюз, включително 
принципите на правовата държава. 
Те предприемат всички подходящи 
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подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на предотвратяването, 
разкриването и коригирането на измами, 
корупция и конфликти на интереси. За 
тази цел държавите членки осигуряват 
ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол, както е описано по-
подробно в приложение III, и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми. Държавите членки могат да 
разчитат на обичайните национални 
системи за управление на бюджета.

мерки, за да защитават финансовите 
интереси на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на предотвратяването, 
разкриването и коригирането на измами, 
корупция и конфликти на интереси. За 
тази цел държавите членки осигуряват 
ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол, както е описано по-
подробно в приложение III, и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми. Държавите членки могат да 
разчитат на обичайните национални 
системи за управление на бюджета.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 24 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В срок до 1 юли 2026 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
ранна оценка на изпълнението и 
функционирането на фонда. В тази 
ранна оценка Комисията разглежда 
удължаването на специфичната 
техническа корекция съобразно 
колебанията в цената на 
въглеродните емисии, посочена в 
член 9, в контекста на преговорите по 
следващата многогодишна финансова 
рамка.

Изменение 37
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Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните средства, 
предоставяни съгласно член 9, 
параграф 1а, се разпределят на 
държавите членки въз основа на 
следния дял.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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29.4.2022

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Докладчик по становище: Хенрике Хан

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещите комисии по 
заетост и социални въпроси и по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Задълбоченият и остър 
характер на настоящата извънредна 
ситуация в областта на климата и 
околната среда оказва по-
непропорционално въздействие върху 
най-уязвимите групи, например 
икономически 
необлагодетелстваните 
домакинства, домакинствата с ниски 
доходи, жените, дискриминираните 
групи, хората с увреждания, 
възрастните хора и децата, въпреки 
че тези групи често са най-малко 
способни да реагират на 
въздействията от изменението на 
климата. Необходим е нов Европейски 
социален фонд за климата, за да се 
защитят и овластят най-уязвимите 
семейства и общности с оглед да 
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допринасят за изкореняването на 
енергийната и транспортната 
бедност в цяла Европа и да се 
гарантира пълноценно участие в 
социалните ползи от екологичния 
преход, като за хората и планетата 
се създаде ситуация, при която всички 
печелят. По-специално фондът следва 
да бъде от пряка полза за уязвимите 
лица и микропредприятия и когато 
това е обосновано, за уязвимите 
малки предприятия, страдащи от 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността, които е 
вероятно да бъдат засегнати от 
очакваното включване на емисиите 
на парникови газове от строителния 
и автомобилния транспорт в обхвата 
на Директива 2003/87/ЕО.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
следва по-конкретно да осигури 
допълнителен икономически стимул за 
инвестиране в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива и 
по този начин да ускори намаляването 
на емисиите на парникови газове. В 
съчетание с други мерки това следва в 
средносрочен до дългосрочен план да 
намали разходите за сградния фонд и 
за автомобилния транспорт и да 
осигури нови възможности за 
създаване на работни места и за 

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Макар включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета31 да е с 
намерението по-конкретно да се 
осигури допълнителен икономически 
стимул за инвестиране в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива и 
по този начин да ускори намаляването 
на емисиите на парникови газове от 
тези сектори, рязкото увеличение на 
цените на горивата, ако не е 
придружено от подходящи мерки, 
вероятно ще окаже регресивно 
въздействие върху разпределението и 
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инвестиции. ще създаде социални трудности 
поради ниската еластичност както в 
транспортния, така и в сградния 
сектор, особено сред домакинствата с 
по-ниски доходи, засегнати от 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността.

__________________ __________________
31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За финансиране на такива 
инвестиции обаче са необходими 
средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще прехвърлят 
разходите за въглеродни емисии на 
потребителите.

(9) Наред с другото, за 
финансиране на такива инвестиции са 
необходими средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще прехвърлят 
разходите за въглеродни емисии на 
потребителите. Разходите, които 
доставчиците на горива прехвърлят 
на крайните потребители, могат да 
бъдат различни за всяко дружество, 
регион или държава членка. Поради 
това Комисията следва да събира 
данни съответно за частта от 
разходите, поемани от доставчиците 
на горива, и за частта от разходите, 
прехвърляни на крайните 
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потребители, и следва да докладва на 
Европейския парламент ежегодно за 
своите констатации.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Увеличаването на цената на 
изкопаемите горива може 
непропорционално да засегне уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, които 
изразходват по-голямата част от 
доходите си за електроенергия и 
транспорт, които в определени райони 
нямат достъп до алтернативни решения 
за мобилност и транспорт на приемливи 
цени и които може да нямат финансов 
капацитет да инвестират в намаляване 
на потреблението на изкопаеми горива.

(10) Увеличаването и глобалните 
колебания на цената на изкопаемите 
горива засягат непропорционално 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия, малки 
предприятия и ползватели на 
транспорт, които изразходват по-
голямата част от доходите си за 
електроенергия и транспорт, които в 
определени райони, включително в 
селски, островни, планински, 
отдалечени и по-трудно достъпни 
райони, нямат достъп до алтернативни 
решения за мобилност и транспорт на 
приемливи цени и които може да нямат 
финансов капацитет да инвестират в 
намаляване на потреблението на 
изкопаеми горива. Амбициозните 
действия в областта на климата 
също така ще позволят на Съюза да 
смекчи въздействието от 
повишаването на цените на 
енергията.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 

(11) По тази причина очакваните 
приходи, генерирани в рамките на 
бюджета на Съюза от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
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Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват за справяне със социалните 
последици от това включване, за да е 
преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам.

транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват за справяне със социалните 
последици от това включване, за да е 
преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Може да са необходими 
допълнителни фискални мерки или 
мерки за стимулиране, за да се 
подпомогнат уязвимите 
домакинства, микропредприятия, 
малки предприятия или ползватели 
на транспортни услуги.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
възможност за достъп до основни 
енергийни услуги като охлаждане, 
необходимо поради повишаването на 
температурата, и отопление. През 
2018 г. около 34 милиона европейци са 
съобщили за невъзможност да 
поддържат домовете си достатъчно 
топли, а в проучване, проведено в целия 
ЕС през 2019 г., 6,9 % от населението на 
Съюза са заявили, че не могат да си 
позволят да отопляват дома си 
достатъчно32. По оценки на 

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
възможност за достъп до основни 
енергийни услуги като охлаждане, 
необходимо поради повишаването на 
температурата, и отопление или 
осветление. През 2018 г. около 34 
милиона европейци са съобщили за 
невъзможност да поддържат домовете 
си достатъчно топли, а в проучване, 
проведено в целия ЕС през 2020 г., 8,2 
% от населението на Съюза са заявили, 
че не могат да си позволят да отопляват 
дома си достатъчно32. По оценки на 
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Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза. 
Социалните тарифи или прякото 
подпомагане на доходите могат да 
осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но единствено 
целенасочените структурни мерки, по-
специално реновирането с цел пестене 
на енергия, могат да осигурят трайни 
решения.

Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза. Липсата 
на определение на равнището на 
Съюза за енергийна бедност води до 
несравними набори от данни. 
Въвеждането на общо определение на 
равнището на Съюза ще даде 
възможност за ефективно справяне с 
енергийната бедност, за измерване на 
напредъка и вследствие на това за по-
целенасочени действия в областта на 
политиката. Социалните тарифи или 
прякото подпомагане на доходите могат 
да осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но те не са 
истинско решение за извеждане на 
домакинствата от енергийна 
бедност, а напротив, могат също да 
доведат до допълнително обвързване 
на хората в ситуация на енергийна и 
транспортна бедност. Единствено 
целенасочените структурни мерки, по-
специално основно и поетапно 
саниране на сгради, развитие на 
енергийни общности и възобновяеми 
енергийни източници, включително 
чрез проекти, водени от общността, 
както и мерки за информиране и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към домакинствата, могат 
да осигурят трайни решения и да се 
борят ефективно с енергийната 
бедност. Също така, особено 
внимание следва да се обърне на 
положението на собствениците на 
жилища и апартаменти, живеещи в 
енергийна бедност, и на тези, които 
са изложени на риск да изпаднат в 
енергийна бедност в резултат на 
нарастващите цени, особено 
самотните жени и възрастните 
собственици в селските райони и 
собствениците в големи жилищни 
сгради в лошо състояние. Уязвимите 
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домакинства следва да получават 
инвестиционна подкрепа достатъчно 
време преди разходите за енергия да 
бъдат ефективно увеличени и следва 
да разполагат с достатъчно време за 
адаптиране.

__________________ __________________
32 Данни от 2018 г.: Евростат, SILC 
[ilc_mdes01]

32 Данни от 2018 г.: Евростат, SILC 
[ilc_mdes01]

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики 
по отношение на социалното 
въздействие на търговията с емисии за 
сградите и за автомобилния транспорт 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Това следва да се постигне 
по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 
на сградите, декарбонизация на 
тяхното отопление и охлаждане, 
включително интегрирането на 
енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии в полза на уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт.

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки да оказват помощ на 
домакинствата и хората, живеещи в 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността, както и 
на микропредприятията и уязвимите 
малки предприятия, когато това е 
обосновано, и да вземат мерки по 
отношение на социалното въздействие 
на търговията с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт върху тези 
хора и предприятия, когато е 
приложимо, чрез целенасочени 
действия, допринасящи за 
екологичния преход. Това следва да се 
постигне по-специално чрез мерки и 
инвестиции с трайно въздействие и 
когато е необходимо, с временна 
пряка подкрепа за разходите, 
предвидени за намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива чрез 
повишена енергийна ефективност на 
сградите, по-специално за тези, които 
живеят в сгради с най-лоши 
показатели и в социални жилища, и 
чрез по-голям достъп до енергия от 
възобновяеми източници за отопление 
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и охлаждане на сградите, включително 
инсталиране на системи за 
възобновяема енергия, както и 
осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии в полза на уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт. Селските, 
островните, планинските, 
отдалечените и по-слабо достъпните 
райони или по-слабо развитите 
региони или територии, включително 
по-слабо развитите (периферни) 
градски райони, следва да са обект на 
специално внимание, когато става 
въпрос за финансиране на мерки и 
инвестиции в подкрепа на 
гражданите и микропредприятията, 
тъй като те са особено уязвими по 
отношение на движението на цените 
на енергията и транспорта.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
социален план във връзка с климата 
(„планът“). Целите на тези планове са 
две: първо, те следва да осигуряват на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт необходимите средства за 
финансиране и реализация на 
инвестиции в енергийна ефективност, 
декарбонизация на отоплението и 
охлаждането, в превозни средства и 
мобилност с нулеви и с ниски емисии. 
Второ, те следва да смекчат 
въздействието на нарастването на 
цените на изкопаемите горива върху 
най-уязвимите и по този начин да 
предотвратят възникването на 
енергийна и транспортна бедност през 

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
социален план във връзка с климата 
(„планът“). Целите на тези планове са 
две: първо, те следва да осигуряват на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и когато е 
надлежно обосновано, също и 
уязвимите малки предприятия, както 
и уязвимите ползватели на транспорт 
необходимите средства за финансиране 
и реализация на инвестиции в енергийна 
ефективност, декарбонизация на 
отоплението и охлаждането, в превозни 
средства и мобилност с нулеви и с 
ниски емисии. Второ, те следва да 
смекчат въздействието на нарастването 
на цените на изкопаемите горива върху 
най-уязвимите и по този начин да 
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преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за намаляване в 
дългосрочен план на зависимостта от 
изкопаеми горива, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
върху тях в краткосрочен план.

предотвратят възникването на 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността през 
преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за намаляване в 
дългосрочен план на зависимостта от 
изкопаеми горива, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
върху тях в краткосрочен план.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Плановете, представени от 
държавите членки, следва да 
включват мерки за предоставяне на 
информационна подкрепа, изграждане 
на капацитет и обучение, необходими 
за осъществяване на инвестициите и 
мерките, предназначени за 
намаляване на зависимостта от 
изкопаеми горива чрез повишаване на 
енергийната ефективност на 
сградите и по-голям достъп до 
енергия от възобновяеми източници 
за отопление и охлаждане на 
сградите, както и предоставяне на 
подобрен достъп до устойчива 
мобилност и транспортни услуги, 
включително необходимата 
инфраструктура и разгръщането на 
станции за зареждане на 
електрически превозни средства. В 
плановете следва също така да се 
обърне внимание на липсата на 
работна сила, необходима за всички 
етапи на екологичния преход, по-
специално на работните места, 
свързани със санирането на сгради и 
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интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, както и на 
работата между партньори и 
работата в рамките на общностите, 
за да се преодолеят енергийната 
бедност и бедността по отношение 
на мобилността.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки, като се 
консултират с органите на регионално 
равнище, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. По 
този начин плановете може най-добре 
да бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

(15) Държавите членки, като се 
консултират с икономическите и 
социалните партньори, органите на 
регионално и на местно равнище и 
организациите на гражданското 
общество, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. От 
държавите членки следва да се 
изисква да изготвят, разработват и 
изпълняват плановете чрез 
съдържателно и приобщаващо 
участие на всички съответни 
заинтересовани страни, включително 
неправителствени организации и 
органи, насърчаващи екологичните 
права, социалното приобщаване, 
основните права, правата на хората с 
увреждания, равенството между 
половете, правата на младите хора и 
недискриминацията, в съответствие 
с Европейския кодекс на поведение за 
партньорство, и да представят тези 
планове в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и член 8 от 
Регламент (ЕС) 2021/1060. По този 
начин плановете може най-добре да 
бъдат съобразени с широкото 
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разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Зачитането на основните 
права и правата на човека и 
спазването на Европейската 
конвенция за правата на човека, 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, конвенциите на 
МОТ и Международната харта за 
правата на човека следва да се 
гарантират през цялото време на 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на фонда. 
Фондът следва също да осигурява 
интегриране на измерението, 
свързано с пола, във всички 
финансирани мерки и инвестиции и 
да спазва принципа на 
недискриминация въз основа на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация 
през целия период на подготовка и 
осъществяване на тези мерки и 
инвестиции и да осигурява, когато е 
приложимо, достъпността за хората 
с увреждания. Освен това фондът не 
следва да подкрепя дейности, 
изключени съгласно член 9 от 
Регламент (ЕС) 2021/1056, нито да 
предоставя подкрепа на предприятия, 
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които не спазват приложимите 
условия на труд и задълженията на 
работодателите, произтичащи от 
приложимото трудово право или 
колективни трудови договори.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и когато е 
надлежно обосновано, като се взема 
предвид националният контекст, 
уязвимите малки предприятия и 
уязвимите ползватели на транспорт е 
от ключово значение за справедлив 
преход към неутралност по отношение 
на климата. Важно е да се установи 
определение за уязвими домакинства, 
което да взема предвид широк набор 
от променливи, свързани с 
икономическите, социалните и 
географските условия. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В периода, преди тези (17) В периода, преди тези 
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инвестиции да дадат резултат за 
намаляване на разходите и на емисиите, 
целенасочено пряко подпомагане на 
доходите на най-уязвимите би 
спомогнало за справедливия преход. 
Такова подпомагане следва да се смята 
за временна мярка, съпътстваща 
декарбонизацията на жилищния и на 
транспортния сектор. То няма да е 
постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Това 
подпомагане следва да засяга само 
преките последици от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, а не разходите за 
електроенергия и отопление, свързани с 
включването на производството на 
електроенергия и топлинна енергия в 
обхвата на същата директива. Правото 
да се получава такова пряко 
подпомагане на доходите следва да е 
ограничено във времето.

инвестиции да дадат резултат за 
намаляване на разходите и на емисиите, 
целенасочено пряко подпомагане на 
разходите на домакинствата на най-
уязвимите би спомогнало за 
справедливия преход. Това подпомагане 
не следва да надвишава 30 % от 
общите разходи по националните 
планове и следва да се смята за 
допълваща и преходна мярка, 
съпътстваща дългосрочните 
инвестиции за справяне с 
енергийната и транспортната 
бедност, и би могло да се разглежда 
като средство, позволяващо на 
уязвимите домакинства да 
посрещнат основните си социално-
икономически потребности. То няма 
да е постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Това 
подпомагане следва да засяга само 
уязвимите домакинства, които е 
вероятно да бъдат непропорционално 
засегнати от преките последици от 
включването на сградния фонд и 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/EО, а не 
разходите за електроенергия и 
отопление, свързани с включването на 
производството на електроенергия и 
топлинна енергия в обхвата на същата 
директива.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
регламент следва да допринесат за 

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение, Европейския стълб на 
социалните права и за постигане на 
целите на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
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постигането на целта 30 % от всички 
разходи съгласно многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. да са в подкрепа за целите в 
областта на климата и да способстват за 
амбицията 10 % от годишните разходи 
през 2026 г. и през 2027 г. да бъдат за 
цели, свързани с биологичното 
разнообразие, като се отчита 
съществуващото припокриване между 
целите по отношение на климата и по 
отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 
отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда и са в 
съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34. В 
плановете следва да се включват само 
такива мерки и инвестиции. Мерките за 
пряко подпомагане на доходите следва 
по правило да се разглеждат като мерки 
с незначително обозримо въздействие 
по отношение на екологичните цели и 
като такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. 
Комисията възнамерява да издаде 
технически насоки за държавите членки 
достатъчно рано преди подготовката на 
плановете. В насоките ще бъде обяснено 
как мерките и инвестициите трябва да 
съответстват на принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852. 
През 2021 г. Комисията възнамерява да 
представи предложение за препоръка на 
Съвета какво да бъде предприето по 
отношение на социалните аспекти на 

регламент следва да допринесат за 
постигането на целта поне 30 % от 
всички разходи съгласно 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. да са в подкрепа 
за целите в областта на климата и да 
способстват за амбицията 10 % от 
годишните разходи през 2026 г. и през 
2027 г. да бъдат за цели, свързани с 
биологичното разнообразие, като се 
отчита съществуващото припокриване 
между целите по отношение на климата 
и по отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 
отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда и са в 
съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34, 
както и с техническите критерии за 
проверка, установени от Комисията в 
съответствие с член 10, параграф 3 
от този регламент. В плановете 
следва да се включват само такива 
мерки и инвестиции. Мерките за пряко 
подпомагане на доходите следва по 
правило да се разглеждат като мерки с 
незначително обозримо въздействие по 
отношение на екологичните цели и като 
такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. 
Комисията възнамерява да издаде 
технически насоки за държавите членки 
достатъчно рано преди подготовката на 
плановете. В насоките ще бъде обяснено 
как мерките и инвестициите трябва да 
съответстват на принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 и да 
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екологичния преход. допринасят за екологичните цели, 
установени с този регламент. През 
2021 г. Комисията възнамерява да 
представи предложение за препоръка на 
Съвета какво да бъде предприето по 
отношение на социалните аспекти на 
екологичния преход.

__________________ __________________
33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
за финансова подкрепа за управлението 
на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
за финансова подкрепа за управлението 
на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

34 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., стр. 13).

34 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., стр. 13).

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Засегнати от определянето на 
цени на въглеродните емисии са 
предимно жените, тъй като те 
представляват 85 % от семействата с 
един родител. За такива семейства 
рискът от детска бедност е особено 
висок. Равенството между половете и 

(19) Засегнати от енергийна бедност 
и бедност по отношение на 
мобилността са особено жените, и по-
конкретно самотните майки, тъй 
като те представляват 85 % от 
семействата с един родител, както и 
неомъжените жени и възрастните 
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равните възможности за всички, 
всеобхватното интегриране на тези 
цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се вземат под внимание и да 
се утвърждават през целия процес на 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

жени, които живеят сами. За 
семействата с един родител и дете 
на издръжка рискът от енергийна 
бедност е особено висок. Равенството 
между половете и равните възможности 
за всички, всеобхватното интегриране 
на тези цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се гарантират и да се 
утвърждават през целия процес на 
разработка, подготовка и изпълнение 
на плановете, за да не бъде никой 
оставен да се справя сам.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
представят плановете си заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета35. 
Плановете следва да включват мерките, 
които да се финансират, прогнозните 
разходи за тях и националното участие. 
Те следва да включват също така 
ключовите етапи и целите за оценяване 
на ефективното изпълнение на мерките.

(20) Държавите членки следва да 
представят плановете си заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета35. 
Държавите членки следва да имат 
възможност да представят своите 
планове и когато е уместно, да 
актуализират своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата преди 
датите, предвидени в член 14 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, така че 
плановете да могат да бъдат 
приведени в действие възможно най-
скоро. Плановете следва да включват 
мерките, които да се финансират, 
прогнозните разходи за тях и 
националното участие. Те следва да 
включват също така ключовите етапи и 
целите за оценяване на ефективното 
изпълнение на мерките.

__________________ __________________
35 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 35 Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
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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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета41 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират 50 % от общите разходи за 
своя план. За тази цел, както и за да се 
ускорят инвестициите и мерките и 
да се облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да 
използват, наред с другото, своите 
очаквани приходи от търговията с 
емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт съгласно 

(23) Финансовият пакет на фонда е 
определен въз основа на оценка на 
прогнозната сума, получена чрез 
разпределяне за бюджета на Съюза на 
очакваните приходи от квотите, 
продадени чрез търгове в 
съответствие с 
Директива 2003/87/ЕО, включително 
50 % от очакваните приходи от 
включването на сградния фонд и 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО през 
периода 2026—2032 г. Съгласно 
Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета41 държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Постъпленията, разпределени в 
приход на бюджета на Съюза, 
спазват принципа на универсалност в 
съответствие с член 7 от Решение 
(ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета. 
Общият финансов пакет на фонда за 
периода 2024—2032 г. следва да бъде 
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Директива 2003/87/ЕО. поне 90,2 милиарда евро. Държавите 
членки трябва да финансират 
значителен дял, съответстващ на 
50 % от общите разходи за своя план. 
Държавите членки следва да 
използват всички очаквани свои 
приходи от търговията с емисии за 
сградите и автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО за 
инвестиции и мерки за ускоряване и 
облекчаване на необходимия преход за 
негативно засегнатите граждани. 
Финансирането на фонда не следва да 
бъде за сметка на други програми и 
политики на Съюза.

__________________ __________________
41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15,12,2020 г., стр. 1).“;

41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15,12,2020 г., стр. 1).“;

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) В случай на по-висока цена на 
въглеродните емисии, която би 
създала допълнителна тежест за 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, на фонда следва да се 
предоставят допълнителни средства, 
за да се гарантира, че въздействието 
на повишението на цената на 
въглеродните емисии върху най-
уязвимите лица е смекчено по 
подходящ и справедлив начин.

Изменение 20
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Фондът следва да подкрепя 
мерки, които зачитат принципа на 
допълняемост на финансирането от 
Съюза. Фондът не следва да замества 
периодичните национални разходи, 
освен в надлежно обосновани случаи.

(24) Фондът следва да подкрепя 
мерки, които зачитат принципа на 
допълняемост на финансирането от 
Съюза и не следва да замества 
националното финансиране за 
социални програми. Фондът не следва 
да замества периодичните национални 
разходи, освен в надлежно обосновани 
случаи.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) С цел да се набележат 
допълнителни мерки за гарантиране 
на справедливо преразпределение на 
тежестта и ползите от 
ценообразуването на въглеродните 
емисии сред населението на Съюза, 
Комисията следва незабавно да 
представи на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад, 
основан на анализ на разходите и 
ползите, който може да бъде 
придружен, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, за да се 
направи оценка на възможността и 
осъществимостта на въвеждането 
на климатичен дивидент под 
формата на пряко възстановяване на 
всички допълнителни приходи, 
генерирани от ценообразуването на 
въглеродните емисии, на глава от 
населението, и оценка на това как 
този климатичен дивидент би бил от 
полза за най-уязвимите хора и групи, 
засегнати от енергийна бедност и 
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бедност по отношение на 
мобилността. Докладът следва да 
бъде взет предвид в контекста на 
прегледа на Социалния фонд за 
климата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) За да се гарантира, че 
подпомагането по фонда може да 
бъде ефективно изпълнено от 
първите години, считано от 
влизането в сила на фонда, следва да е 
възможно сума в размер до 13% от 
финансовото участие на държавите 
членки да бъде изплатена под 
формата на предварително 
финансиране.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Изпълнението на фонда следва да 
се извършва в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление, 
включително ефективното 
предотвратяване и преследване по 
наказателен ред на измамите, 
включително данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане, 
корупцията и конфликтите на интереси.

(28) Изпълнението на фонда следва да 
се извършва в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление, 
включително защитата на бюджета 
на Съюза в случаите на нарушения на 
принципите на правовата държава, 
ефективното предотвратяване и 
преследване по наказателен ред на 
измамите, включително данъчните 
измами, отклонението от данъчно 
облагане, корупцията и конфликтите на 
интереси.

Изменение 24
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той осигурява подкрепа за държавите 
членки за финансирането на мерките и 
инвестициите, включени в техните 
социални планове във връзка с климата 
(„плановете“).

Той осигурява подкрепа за държавите 
членки за частичното финансиране на 
мерките и инвестициите, включени в 
техните социални планове във връзка с 
климата („плановете“).

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите 
на транспорт, които са уязвими и 
особено засегнати от включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност и 
гражданите без възможност да 
ползват обществен транспорт като 
алтернатива на личните им 
автомобили (в отдалечени и селски 
райони).

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в пряка полза на 
домакинствата, микропредприятията и 
когато това е обосновано, за 
уязвимите малки предприятия и 
уязвимите ползватели на транспорт, 
по-специално домакинствата в 
енергийна бедност и хората в бедност 
по отношение на мобилността, като 
се обръща специално внимание на 
домакинствата, живеещи в сградите с 
най-лоши показатели или в социални 
жилища, както и на хората, 
живеещи в селски, островни, 
планински и отдалечени райони, с 
ограничен или никакъв достъп до 
основни услуги или обществен 
транспорт, които е вероятно да бъдат 
особено засегнати от включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО.

Изменение 26
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по 
отношение на климата чрез справяне 
със социалните последици от 
включването на емисиите на парникови 
газове от сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО. Специфичната 
цел на фонда е да подпомага 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт чрез временно пряко 
подпомагане на доходите и чрез мерки 
и инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и 
осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

Общата цел на фонда е да ускори един 
социално справедлив и екологичен 
преход към неутрална по отношение на 
климата, устойчива, нетоксична, 
ресурсно ефективна, основана на 
възобновяема енергия, издръжлива и 
конкурентоспособна кръгова 
икономика и за благоденствието на 
хората най-късно до 2050 г., по-
специално чрез справяне със 
социалните последици от 
повишаването на цените на 
енергията и конкретно чрез 
очакваното включване на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО в 
съответствие с ангажиментите на 
Съюза по Парижкото споразумение, 
Европейския стълб на социалните 
права и целите на ООН за устойчиво 
развитие, като същевременно никой 
не бъде изоставен.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретната цел на фонда е да 
подкрепя уязвимите домакинства, 
микропредприятия и когато това е 
оправдано, уязвимите малки 
предприятия и уязвимите лица, 
засегнати от енергийна бедност и 
бедност по отношение на 
мобилността, като ограничи във 
възможно най-голяма степен 
социалните последици от прехода. На 
първо място, тази подкрепа се 
осигурява чрез целенасочени мерки и 
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инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
подобряване на достъпа до 
възобновяеми енергийни източници за 
отопление и охлаждане, както и за 
устойчиви решения за мобилност и 
достъпен транспорт, и подкрепяне на 
преквалификацията или 
повишаването на квалификацията и 
когато е необходимо, чрез пряка 
подкрепа за разходите в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с тези цели фондът 
не предоставя подкрепа за мерки и 
инвестиции, които биха могли да 
удължат зависимостта от 
изкопаеми горива или да доведат до 
зависимост от въглеродни емисии, 
като същевременно възпрепятстват 
или забавят внедряването на 
алтернативни устойчиви енергийни 
източници.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „основно саниране на сгради“ 
означава обновяване из основи 
съгласно определението в [член 2, 
параграф 19 от предложението за 
директива на Европейския парламент 
и на Съвета относно енергийните 
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характеристики на сградите 
(преработен текст) (ДЕХС)];

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „енергийна бедност“ означава 
енергийна бедност съгласно 
определеното в член 2, точка [(49)] от 
Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на 
Съвета50;

(2) „енергийна бедност“ означава 
неспособността на домакинство, във 
връзка с финансовата недостъпност 
и липсата на достъп до адекватни, 
финансово поносими, надеждни, 
качествени, безопасни и 
екологосъобразни енергийни услуги и 
адекватно равнище на енергийни 
доставки, да си осигури нормален 
жизнен и здравен стандарт, 
включително адекватно отопление, 
охлаждане, осветление и енергия за 
домакински уреди, в съответния 
национален контекст и при 
наличната социална политика и 
други относими политики; 
Енергийната бедност може да се 
дължи на един или на комбинация от 
следните фактори: ниски доходи, 
високи разходи за енергия и слаба 
енергийна ефективност на 
жилищата; тя засяга 
домакинствата в децилите с най-
ниски доходи, чиито енергийни 
разходи надвишават два пъти 
медианното съотношение между 
енергийните разходи и разполагаемия 
доход след приспадане на жилищните 
разходи;

__________________ __________________
50 [Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C […], […], стр. […]).] 
[Предложение за преработване на 
Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност].

50 [Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C […], […], стр. […]).] 
[Предложение за преработване на 
Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност].



RR\1256567BG.docx 165/334 PE703.206v03-00

BG

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „уязвими домакинства“ означава 
домакинства в енергийна бедност или 
домакинства, включително такива с 
ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
сградите в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не разполагат 
с нужните средства да санират 
сградата, която обитават;

(11) „уязвими домакинства“ означава 
домакинства в енергийна бедност или 
бедност по отношение на 
мобилността, или домакинства в 
трите най-ниски децила на доходите, 
които са непропорционално засегнати 
от въздействието на увеличенията на 
цените на енергията и е вероятно да 
бъдат най-силно засегнати от 
очакваното включване на емисиите на 
парникови газове от сградите и 
автомобилния транспорт в обхвата 
на Директива 2003/87/ЕО, и нямат 
достъп до финансово поносими и 
устойчиви енергийни източници и до 
средства да санират сградата, която 
обитават, или до средства за достъп до 
алтернативни видове транспорт, 
необходими за тяхното икономическо 
или социално благосъстояние;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „уязвими микропредприятия“ 
означава микропредприятия, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
сградите в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не разполагат 
със нужните средства да санират 
сградата, която заемат;

(12) „уязвими микропредприятия“ 
означава микропредприятия с по-малко 
от 10 служители и годишен оборот 
или счетоводен баланс под 
2 000 000 EUR, които са 
неблагоприятно засегнати от 
въздействието върху цените на 
енергията в съответния национален 
контекст и е вероятно да бъдат най-
силно засегнати от очакваното 
включване на сградите и 
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автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не разполагат 
със нужните средства да санират 
сградата, която заемат, или със 
средствата, наличността или 
достъпността до алтернативни 
видове транспорт, на които трябва 
да разчитат в хода на стопанската 
си дейност;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „уязвими малки предприятия“ 
означава малки предприятия с по-
малко от 50 служители и годишен 
оборот или счетоводен баланс под 
10 000 000 EUR, които са 
неблагоприятно засегнати от 
въздействието върху цените на 
енергията в съответния национален 
контекст и е вероятно да бъдат най-
силно засегнати от очакваното 
включване на сградите и 
автомобилния транспорт в обхвата 
на Директива 2003/87/ЕО, и които не 
разполагат със средства за саниране 
на заеманата от тях сграда или със 
средствата, наличността или 
достъпността до алтернативни 
видове транспорт, на които трябва 
да разчитат в хода на стопанската 
си дейност;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от 
домакинства с ниски до средни 
доходи, които са засегнати 
значително от ценовото въздействие 
на включването на автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с нужните средства да 
купят превозни средства с нулеви или 
ниски емисии или да преминат към 
алтернативни устойчиви видове 
транспорт, включително обществен 
транспорт, по-специално в селските 
и отдалечените райони.

(13) „бедност по отношение на 
мобилността“ означава 
невъзможността на домакинството 
да си позволи необходимите видове 
транспорт за задоволяване на своите 
основни социално-икономически 
нужди в даден контекст, като 
причина за това могат да бъдат един 
или комбинация от няколко от 
следните фактори, в зависимост от 
националните и местните 
особености: ниски доходи, високи 
разходи за гориво и/или високи разходи 
за транспорт, наличие на 
алтернативи за мобилност и 
тяхната достъпност и 
местоположение, изминавани 
разстояния и транспортни практики, 
особено в селски, островни, планински 
и отдалечени райони и не толкова 
достъпни зони или по-нискоразвити 
региони или територии, включително 
по-слабо развити (край)градски 
райони, както и въздействието на 
прехода към неутралност спрямо 
климата.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „сгради с най-лоши 
характеристики“ означава сгради с 
енергийни характеристики под E 
според определеното в [член 2, 
параграф 17 от преработената 
ДЕХС];

Изменение 36
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 съгласно 
определените в същия член процедура и 
срокове. Планът трябва да съдържа 
набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за справяне с 
въздействието на определянето на 
цени на въглеродните емисии върху 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт, за да бъдат осигурени 
отопление, охлаждане и мобилност на 
достъпни цени, като същевременно 
съпътстват и ускоряват мерките за 
постигане на целите на ЕС в областта на 
климата.

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в член 
14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2018/1999 съгласно определените в 
същия член процедура и срокове, за да 
се постигне максимално полезно 
взаимодействие и допълване между 
двата плана. Планът трябва да съдържа 
набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за ефективна подкрепа на 
уязвимите домакинства, засегнати 
от енергийна бедност, уязвимите 
микропредприятия и уязвимите лица, 
изправени пред бедност по отношение 
на мобилността, както и уязвимите 
малки предприятия, когато това е 
надлежно обосновано предвид 
националния контекст, които е 
вероятно да бъдат най-силно 
засегнати от въздействието на 
очакваното включване на сградите и 
автомобилния транспорт в обхвата на 
Директива 2003/87/ЕО, за да се 
повиши енергийната ефективност на 
техните сгради и достъпът до 
финансово достъпно отопление и 
охлаждане, захранвани от 
възобновяеми енергийни източници, 
както и да се подобри достъпът до 
устойчиви и интегрирани услуги за 
мобилност, като същевременно 
съпътства и ускорява мерките за 
постигане на целите на ЕС в областта на 
енергетиката и климата.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се улесни изготвянето на плана, 
Комисията публикува насоки, 
включващи образец.
При изготвянето на своите планове 
държавите членки, в съответствие с 
принципа на партньорство и 
многостепенно управление, се 
консултират с всички съответни 
заинтересовани страни, включително 
регионалните и местните органи, 
икономическите и социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество в 
съответствие с принципа на 
партньорство, установен в член 8 от 
Регламент (ЕС) 2021/1060.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът може да включва 
национални мерки за осигуряване на 
временно пряко подпомагане на 
доходите на уязвимите домакинства 
и домакинствата, които са уязвими 
ползватели на транспорт, за да се 
намалят последиците от нарастването на 
цената на изкопаемите горива в 
резултат от включването на сградния 
фонд и автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/EО.

2. Планът може да включва 
национални или поднационални мерки 
за осигуряване на пряко подпомагане за 
разходите на домакинствата, 
засегнати от енергийна бедност, и на 
хората, изправени пред бедност по 
отношение на мобилността, като се 
обръща специално внимание на 
жените и на лицата, живеещи в 
отдалечени и по-малко достъпни 
райони, за да се намалят последиците от 
нарастването на цената на горивата в 
резултат от очакваното включване на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО чрез 
предоставяне на улеснен достъп до 
екологосъобразни енергийно 
ефективни решения и услуги за 
мобилност.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът трябва да включва 
национални проекти за следното:

3. Планът трябва да включва 
национални, регионални или местни 
проекти за следното:

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за повишаване на 
енергийната ефективност на 
сградите, реализиране на мерки за 
повишаване на енергийната 
ефективност, извършване на саниране 
на сградите и декарбонизация на 
тяхното отопление и охлаждане, 
включително интегрирането на 
производството на енергия от 
възобновяеми източници;

a) финансиране на мерки и 
инвестиции с трайно въздействие, 
като се дава на приоритет на 
мерките в областта на търсенето и 
се прилага принципът за поставяне на 
енергийната ефективност на първо 
място, за извършване на основно 
саниране на сградите и по 
целесъобразност поетапно саниране 
на сградите, както и инвестиции, 
насочени към интегриране на 
производството на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и 
други мерки за предотвратяване на 
зависимостта от въглеродни емисии;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансиране на мерки и 
инвестиции за разширено внедряване на 
мобилност и транспорт с нулеви и с 

б) финансиране на мерки и 
инвестиции с трайно въздействие за 
разширено внедряване и увеличаване на 
достъпа до устойчива и споделена 
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ниски емисии. мобилност и услуги за обществен 
транспорт, особено в островни, 
периферни, отдалечени и селски 
райони;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с член 3 за намаляване на 
последиците, посочени в буква в) на 
настоящия параграф, заедно с обяснение 
как те действително биха допринесли за 
постигането на целите, определени в 
член 1, в цялостния контекст на 
съответните политики на държавата 
членка;

a) конкретни мерки и инвестиции, 
включително политически реформи, в 
съответствие с член 3 и член 6 за борба 
с енергийната бедност и бедността 
по отношение на мобилността и за 
намаляване на последиците, посочени в 
буква в) на настоящия параграф, заедно 
с обяснение как те действително биха 
допринесли за постигането на целите, 
определени в член 1, в цялостния 
контекст на съответните политики на 
държавата членка, заложени в 
интегрирания национален план в 
областта на енергетиката и 
климата;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкретни съпътстващи мерки, 
необходими за осъществяване на 
предвидените в плана мерки и 
инвестиции и за намаляване на 
последиците, посочени в буква в), както 
и информация относно съществуващо 
или планирано финансиране на мерки и 
инвестиции от други източници на 
Съюза, международни източници, 
публични или частни източници;

б) конкретни съпътстващи мерки, 
необходими за осъществяване на 
предвидените в плана мерки и 
инвестиции и за намаляване на 
последиците, посочени в буква в), както 
и информация относно съществуващо 
или планирано финансиране на мерки и 
инвестиции от други източници на 
Съюза, международни източници, 
публични или частни източници, които 
може да включват по 
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целесъобразност;

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) мерки, насочени към подкрепа и 
гарантиране, че собствениците на 
жилища и наемодателите спазват 
минималните стандарти за 
енергийна ефективност;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б - подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) мерки, насочени към 
гарантиране, че санирането на сгради 
не води до съдебно отстранение или 
до косвено отстранение от 
жилищата чрез увеличаване на наема 
на уязвими лица, включително 
обвързване на каквато и да е 
финансова подкрепа или данъчно 
стимулиране със специфични правни 
гаранции за наемателите;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б - подточка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) мерки, насочени към решаване 
на проблема с разпокъсаността на 
стимулите между собствениците на 
жилища и наемателите;
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б - подточка iv (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) инвестиции, насочени към 
развитие и разширяване на 
велосипедните маршрути, 
инфраструктурата на обществения 
транспорт и интегрираните услуги за 
мобилност, както и на 
технологичната цифрова 
инфраструктура с цел подобряване на 
достъпността и свързаността на 
селските, островните и 
отдалечените райони;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б - подточка v (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) инвестиции в подкрепа на 
рехабилитацията и енергийната 
ефективност [A1] на изоставени 
сгради, когато е необходимо, за да се 
увеличи достъпът до финансово 
достъпни и устойчиви жилища за 
домакинствата, засегнати от 
енергийна бедност.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прогноза относно вероятните 
последици, които нарастването на 
цените ще има за домакинствата, и по-
специално за разпространението на 

в) прогноза относно 
разпространението на енергийната 
бедност и бедността по отношение 
на мобилността и вероятните 
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енергийна бедност, за 
микропредприятията и за 
ползвателите на транспорт; 
прогнозата трябва да включва по-
специално приблизителна оценка и 
определяне кои домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт са уязвими; последиците 
трябва да бъдат анализирани при 
достатъчно равнище на разбивка по 
райони, като се вземат предвид такива 
елементи като достъп до обществен 
транспорт и основни услуги и се 
определят най-засегнатите области, по-
специално отдалечените и селските 
райони;

последици от повишаване на цените на 
горивата за домакинствата и 
предприятията, включваща по-
специално приблизителна оценка и 
определяне на уязвимите 
домакинства, застрашени от 
енергийна бедност, както и на 
застрашените от бедност по 
отношение на мобилността лица и 
уязвимите микропредприятия, а 
когато това е надлежно обосновано, 
като се вземе предвид националният 
контекст – уязвимите малки 
предприятия; последиците трябва да 
бъдат анализирани въз основа на 
дeзагрегирани по пол данни и 
чувствителна към аспектите на пола 
информация, при достатъчно равнище 
на разбивка по райони, като се вземат 
предвид такива елементи като 
достойно, подходящо, финансово 
достъпно жилищно настаняване, 
достъп до обществен транспорт и 
основни услуги, и се определят най-
засегнатите области, по-специално 
отдалечените, островните, 
периферните и селските или по-
трудно достъпните региони; тези 
въздействия също така се анализират 
непрекъснато, когато е 
целесъобразно, като се отчита 
фактът, че дадено домакинство 
може да стане уязвимо във всеки 
конкретен момент и по различни 
социално-икономически причини;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) оценка на въздействието по 
признак пол и обяснение на начина, по 
който мерките и инвестициите, 
съдържащи се в плана, са съобразени с 
целите за принос към равенството 
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между половете и равните 
възможности за всички и 
интегрирането на тези цели – в 
съответствие с принципи 2 и 3 от 
Европейския стълб на социалните 
права – с цел за устойчиво развитие № 
5 на ООН и когато е възможно – с 
националната стратегия за 
равенство между половете;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато планът предвижда 
мерките по член 3, параграф 2, се 
посочват критериите за определяне на 
отговарящите на условията крайни 
получатели, предвиденият срок за 
въпросните мерки и тяхната 
обосновка въз основа на количествена 
оценка и качествено пояснение как се 
очаква мерките в плана да намалят 
енергийната и транспортната 
бедност и уязвимостта на 
домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите 
на транспорт от нарастване на 
цените на автомобилния транспорт 
и на горивата за отопление;

г) когато планът предвижда 
мерките по член 3, параграф 2, се 
посочват критериите за определяне на 
отговарящите на условията крайни 
получатели и обосновка във връзка с 
това как се очаква мерките в плана да 
допринесат за изкореняване на 
енергийната бедност и на бедността 
по отношение на мобилността и за 
постепенно премахване на 
зависимостта от енергията от 
изкопаеми горива за отопление и 
охлаждане, както и за транспорта;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предвидените ключови етапи, 
целите и примерният график за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които трябва да са 
завършени до 31 юли 2032 г.;

д) конкретните ключови етапи и 
цели, както и график за изпълнението 
на мерките и инвестициите, които 
трябва да са завършени до края на 
всяка многогодишна финансова рамка, 
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т.е. до 31 декември 2027 г. и 
съответно до 31 юли 2035 г.;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обяснение на това как планът 
гарантира, че никоя от включените в 
него инвестиции и мерки не нанася 
значителни вреди на екологичните цели 
по смисъла на член 17 от 
Регламент (ЕС) 2020/852; за тази цел 
Комисията предоставя на държавите 
членки технически насоки относно 
обхвата на фонда; за мерките, посочени 
в член 3, параграф 2, не се изисква 
такова обяснение;

з) обяснение на това как планът 
насърчава висококачествена заетост 
и достойни условия на труд и 
гарантира, че никоя от включените в 
него инвестиции и мерки не нанася 
значителни вреди на екологичните цели 
по смисъла на член 17 от Регламент 
(ЕС) 2020/852; за тази цел Комисията 
предоставя на държавите членки 
технически насоки относно обхвата на 
фонда; за мерките, посочени в член 3, 
параграф 2, не се изисква такова 
обяснение;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) когато е приложимо, мерките, 
които трябва да се предприемат, за 
да се предотврати бюрократична 
тежест за бенефициерите на 
домакинствата, които получават 
подпомагане от фонда;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) мерките за ефективния 
мониторинг и ефективното изпълнение 
на плана от съответната държава членка, 
по-конкретно предложените ключови 
етапи и цели, включително показатели 
за изпълнението на мерките и 
инвестициите, които, когато е уместно, 
трябва да са същите като показателите, 
използвани от Евростат — службата по 
статистика на ЕС, и от Европейската 
обсерватория на енергийната бедност 
съгласно определеното в 
Препоръка (ЕО) 2020/156354 на 
Комисията относно енергийната 
бедност;

и) мерките за ефективния 
мониторинг и ефективното изпълнение 
на плана от съответната държава членка 
и съответните регионални и местни 
органи, включително с участието в 
процеса на икономическите и 
социалните партньори и на 
гражданското общество и 
консултациите между тях, по-
конкретно предложените ключови етапи 
и цели, включително конкретни и 
измерими показатели за изпълнението 
на мерките и инвестициите, които, 
когато е уместно, трябва да са същите 
като показателите, използвани от 
Евростат — службата по статистика на 
ЕС, и от Европейската обсерватория на 
енергийната бедност съгласно 
определеното в 
Препоръка (ЕО) 2020/156354 на 
Комисията относно енергийната 
бедност;

__________________ __________________
54 OВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35. 54 OВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) с оглед на изготвянето и когато 
е възможно, изпълнението на плана — 
резюме на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и с 
националната правна рамка с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 

й) с оглед на изготвянето и 
изпълнението на плана — подробно 
описание на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и член 8 от 
Регламент (ЕС) 2021/1060 и с 
националната правна рамка, с местните 
и регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни, и как приносът на 
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плана; заинтересованите страни е отразен в 
плана, както и специфичната им роля 
за изпълнението и мониторинга;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) обяснение на системите на 
държавата членка за предотвратяване, 
разкриване и коригиране на корупция, 
измами и конфликти на интереси при 
използването на средствата, 
предоставени от фонда, и мерки, които 
имат за цел избягване на двойно 
финансиране от фонда и от други 
програми на Съюза.

к) обяснение на системите на 
държавата членка за предотвратяване, 
разкриване и коригиране на корупция, 
измами и конфликти на интереси и 
гарантиране на принципите на 
правовата държава при използването 
на средствата, предоставени от фонда, и 
мерки, които имат за цел избягване на 
двойно финансиране от фонда и от 
други програми на Съюза.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. До 31 юли 2023 г. Комисията 
предоставя насоки на държавите 
членки относно начините за 
идентифициране на уязвимите групи, 
посочени в параграф 1, буква в), и 
определя съответните показатели за 
наблюдение на енергийната бедност и 
бедността по отношение на 
мобилността.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето на плановете 
си държавите членки могат да 
поискат от Комисията да организира 
обмен на добри практики. Държавите 
членки могат да поискат и техническа 
подкрепа по линия на Европейската 
програма за подпомагане в областта на 
енергетиката на местно равнище, 
създадена през 2009 г. със споразумение 
между Комисията и Европейската 
инвестиционна банка, или на 
Инструмента за техническа подкрепа, 
създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета58.

3. Комисията създава платформа 
за активно насърчаване на обмена на 
добри практики между съответните 
заинтересовани страни, засегнати от 
изпълнението на фонда, както и за 
предоставяне на насоки, за да се даде 
възможност и да се насърчи 
изграждането на капацитет на 
заинтересованите страни за участие 
в разработването и изпълнението на 
фонда. Държавите членки и 
заинтересованите страни, 
участващи в подготовката на 
плановете, могат да поискат и 
техническа подкрепа по линия на 
Европейската програма за подпомагане 
в областта на енергетиката на местно 
равнище, създадена през 2009 г. със 
споразумение между Комисията и 
Европейската инвестиционна банка, или 
на Инструмента за техническа подкрепа, 
създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета58.

__________________ __________________
58 Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 февруари 2021 година за създаване 
на Инструмент за техническа подкрепа 
(ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

58 Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 февруари 2021 година за създаване 
на Инструмент за техническа подкрепа 
(ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Зачитането на основните 
права и правата на човека и 
спазването на Европейската 
конвенция за правата на човека, 
Хартата на основните права на ЕС, 
конвенциите на МОТ и 
Международната харта за правата 
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на човека се гарантират през цялото 
време на подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на фонда.
Мерките и инвестициите, 
подкрепяни от фонда, са съобразени 
принципа за недопускане на 
дискриминация и равенството между 
половете и са насочени към 
енергийната бедност и бедността по 
отношение на мобилността от 
гледна точка на равенството между 
половете.
Всички бенефициери на средства от 
фонда трябва да отговарят на 
условията, посочени в настоящия 
параграф, преди да получат каквато и 
да е форма на финансова подкрепа.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изплащането на финансовите 
средства се обуславя от постигането на 
ключовите етапи и целите на мерките и 
инвестициите, предвидени в плановете. 
Ключовите етапи и целите трябва да са 
съвместими с целите на Съюза в 
областта на климата и да обхващат по-
специално:

2. Изплащането на финансовите 
средства се обуславя от завършването 
на постигането на ключовите етапи и 
целите на мерките и инвестициите, 
предвидени в плановете. Ключовите 
етапи и целите трябва да са съвместими 
с целите на Съюза в областта на климата 
в рамките на Парижкото 
споразумение и да обхващат по-
специално:

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) саниране на сгради; б) основно саниране на сгради и 
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поетапно саниране на сгради като 
част от дългосрочно планиране;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разработване и използване на 
възобновяеми енергийни източници, 
включително отопление и охлаждане 
в енергийни общности;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мобилност и транспорт с 
нулеви и с ниски емисии;

в) устойчива мобилност с нулеви 
и с ниски емисии и интегрирани 
транспортни услуги;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) цифрови услуги за мобилност в 
отдалечените, островните и 
селските райони;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) намаляване на емисиите на 
парникови газове;

г) намаляване на емисиите на 
парникови газове във връзка с мерките 
и инвестициите в съответствие с 
член 6;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, на 
уязвимите микропредприятия и 
ползватели на транспорт, включително в 
селските и в отдалечените райони.

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, на 
уязвимите микропредприятия и 
ползватели на транспорт, включително в 
островните, периферните, селските и 
в отдалечените райони, разбити по пол.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Фондът подкрепя само мерки и 
инвестиции, които са в съответствие с 
принципа за ненанасяне на значителни 
вреди, посочен в член 17 от 
Регламент (ЕС) 2020/852.

3. Фондът подкрепя мерки и 
инвестиции, които са в съответствие с 
принципа за поставяне на 
енергийната ефективност на първо 
място съгласно член 3 от Директива 
(2022/XX/ЕС) [ДЕЕ], Европейския 
стълб на социалните права и 
принципа за ненанасяне на значителни 
вреди, посочен в член 17 от Регламент 
(ЕС) 2020/852.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Фондът не подкрепя мерки и 
инвестиции, изключени съгласно член 
9 от Регламент (ЕС) 2021/1056.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Фондът не подпомага 
предприятия, които не спазват 
приложимите условия на труд и 
задълженията на работодателите, 
произтичащи от съответното 
трудово право или колективни 
трудови договори.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на временно пряко 
подпомагане на доходите на уязвимите 
домакинства и на онези от тях, които 
са ползватели на транспорт, за да 
поемат повишението на цените за 
автомобилен превоз и на цените на 
горивата за отопление. Това 
подпомагане следва да намалява с 
течение на времето и да не надвишава 
прякото въздействие на търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт. Прякото 
подпомагане на доходите е допустимо 
само в срока, определен в член 4, 
параграф 1, буква г).

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на пряко подпомагане на 
разходите на домакинствата, което 
да е ограничено до уязвимите 
домакинства, засегнати от енергийна 
бедност, и на хората, засегнати от 
бедност по отношение на 
мобилността, с цел подобряване на 
достъпа до финансово достъпни 
решения за чиста енергийна 
ефективност и достъпна и устойчива 
мобилност и обществен транспорт. 
Това подпомагане намалява с течение на 
времето със завършването на 
дългосрочни решения, като например 
основното саниране на сгради и 
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поетапното саниране на сгради. 
Прякото подпомагане на доходите не 
надвишава прякото въздействие на 
търговията с емисии за сградния 
фонд и за автомобилния транспорт.

Подпомагането на разходите на 
домакинствата обхваща следните 
мерки:
a) временно и целенасочено пряко 
подпомагане на доходите, 
включително чрез еднократни 
плащания или целево намаляване на 
данъците и налозите, обвързано с 
допълнителни мерки и инвестиции с 
дълготрайно въздействие върху 
намаляването на енергийната 
бедност и бедността по отношение 
на с мобилността;
б) пряко подпомагане за закупуването 
на продукти и услуги с цел 
повишаване на енергийните 
характеристики на сградите и за 
пряко справяне с енергийната бедност 
и бедността по отношение на 
мобилността, като същевременно се 
зачита принципът на поставяне на 
енергийната ефективност на първо 
място, като например уреди и 
оборудване с висока енергийна 
ефективност, както и санирането на 
сгради като част от дългосрочните 
планове за основно саниране, 
включително чрез приспадане на 
разходите за саниране от наема;
в) безплатен достъп или адаптирани 
тарифи за достъп до обществен 
транспорт и до устойчиви и гъвкави 
услуги за споделена мобилност.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимостта за такава подкрепа е 
насочена към хората, засегнати от 
енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността, като се 
обръща специално внимание на 
жените и уязвимите групи жени, 
като например самотни жени, 
самотни майки и възрастни жени с 
ниски доходи. Подпомагането на 
жените възлиза на сума, която 
представлява най-малко 60% от 
общата сума, отпусната за пряко 
подпомагане.
Прякото подпомагане на разходите 
на домакинствата не надвишава 30% 
от общите прогнозни разходи по 
плана.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и инвестиции, 
при условие, че те са в полза главно на 
уязвими домакинства, 
микропредприятия или ползватели на 
транспорт и са предназначени за:

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и дългосрочни 
инвестиции с траен ефект, при 
условие, че те са в полза на 
домакинства, уязвими 
микропредприятия и когато е 
целесъобразно, малки предприятия 
или лица, засегнати от енергийна 
бедност и бедност по отношение на 
мобилността, и са предназначени за:

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а



PE703.206v03-00 186/334 RR\1256567BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане на санирането на 
сгради, особено за лицата, настанени в 
сгради с най-ниски енергийни 
характеристики, включително под 
формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране 
от наема, независимо от 
собствеността на съответните 
сгради;

a) подпомагане за основното 
саниране на сгради и поетапното 
саниране на сгради, особено за лицата, 
настанени в сгради с най-ниски 
енергийни характеристики, в частни 
жилища или в социални жилища, 
включително под формата на финансова 
подкрепа или фискални стимули;

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) принос за декарбонизацията, 
включително електрифицирането, на 
отоплението и охлаждането на сградите 
и приготвянето на храна в тях и 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, което 
допринася за икономии на енергия;

б) принос за постигането на 
неутрален по отношение на климата 
сграден фонд, включително 
електрифицирането, отоплението и 
охлаждането на сградите, както и за 
приготвянето на храна в тях и 
подпомагане за инсталациите за 
производство и разпределение на 
енергия от възобновяеми източници на 
място и в близост, включително 
подпомагане на общности за 
възобновяема енергия и споделяне на 
енергия между партньори, за да се 
отговаря на всяко остатъчно търсене 
и да се допринася за икономии на 
енергия;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предоставяне на 
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домакинствата на целенасочени 
енергийни консултации и достъпна и 
финансово достъпна информация 
относно икономически ефективните 
мерки и инвестиции за подобряване на 
икономиите на енергия, както и 
информация относно устойчивите и 
финансово достъпни алтернативи за 
мобилност, с цел преодоляване на 
съответните непарични пречки, като 
например административни пречки и 
недостиг на информация, които 
могат да попречат на подобрения в 
енергийната ефективност на 
сградите или да ограничат достъпа 
до устойчиви и финансово достъпни 
услуги за мобилност;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 
предоставянето на решения за 
реновиране на приемливи цени, 
осигуряващи енергийна ефективност, и 
подходящи инструменти за 
финансиране в съответствие със 
социалните цели на фонда;

в) подпомагане на публични и 
частни субекти, и по-специално 
местни общности за възобновяема 
енергия и дружества за социално 
жилищно настаняване, при 
разработването и предоставянето на 
решения за реновиране на приемливи 
цени, осигуряващи енергийна 
ефективност, и подходящи инструменти 
за финансиране в съответствие със 
социалните цели на фонда;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на достъп до 
превозни средства с нулеви и с ниски 

г) подобряване на достъпа до 
превозни средства с нулеви и с ниски 
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емисии и до велосипеди, включително 
финансова подкрепа или фискални 
стимули за купуване на такива, както и 
за съответна публична и частна 
инфраструктура, включително за 
зареждане с електроенергия или с 
гориво; за помощ във връзка с превозни 
средства с ниски емисии се представя 
график за постепенно намаляване на 
помощта;

емисии, и по-специално велосипеди, 
включително финансова подкрепа или 
фискални стимули за купуване на 
такива, както и за съответна публична и 
частна инфраструктура, включително за 
паркиране и зареждане с 
електроенергия; мерките за 
подпомагане на мобилността с ниски 
емисии се разглеждат преди всичко 
само когато достъпът до мобилност 
с нулеви емисии не е осъществим, по-
специално за селските, отдалечените 
и по-малко достъпните райони, и 
предоставят график за постепенно 
намаляване на помощта, като се 
вземат предвид техническите 
критерии, установени от Комисията 
в съответствие с Делегиран 
регламент (ЕС) 2021/2139 на 
Комисията; въпреки това помощта е 
насочена предимно към закупуването 
на превозни средства с нулеви емисии, 
като например велосипеди и 
електрически велосипеди;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на безплатен 
достъп до обществен транспорт или 
адаптирани тарифи за такъв достъп 
и насърчаване на услугите за 
мобилност по заявка и за споделена 
мобилност;

д) насърчаване на устойчива 
мобилност с нулеви емисии и 
подобряване на достъпа до финансово 
приемлива и достъпна обществена 
транспортна мобилност по заявка и 
услуги за споделена мобилност, по-
специално в селските, островните, 
периферните планински, 
отдалечените и по-трудно 
достъпните райони, включително 
най-отдалечените региони, или за по-
слабо развитите региони или 
области, включително по-слабо 
развитите крайградски райони;
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване на цифровата 
свързаност и подходящите 
технологични решения за подобряване 
на достъпа до услуги за мобилност за 
селските, островните, планинските, 
отдалечените и по-трудно 
достъпните райони;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) подкрепа за изграждане на 
капацитет и обучение, повишаване на 
квалификацията и 
преквалификацията на хората, 
засегнати от енергийна бедност или 
бедност по отношение на 
мобилността, за работни места в 
сектори, свързани с екологичния 
преход, по-специално работни места, 
които допринасят пряко за 
постигането на целите на фонда, 
включително чрез партньорски и 
общностни инициативи за работа.

Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Подпомагането на уязвими 
малки предприятия се предоставя 
предимно чрез заеми с нулеви или 
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благоприятни лихвени проценти за 
финансиране на дългосрочни 
инвестиции с трайно въздействие, 
предназначени да намалят 
зависимостта от изкопаеми горива; 
когато е целесъобразно и оправдано, 
могат да бъдат разгледани и други 
форми на финансово подпомагане, при 
условие че вследствие на това не се 
подкопава необходимото подпомагане 
за уязвимите домакинства, засегнати 
от енергийна бедност и бедност по 
отношение на мобилността.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Фондът не подкрепя и 
прогнозните общи разходи за 
плановете не трябва да включват 
мерки под формата на пряко 
подпомагане на доходите съгласно 
член 3, параграф 2 от настоящия 
регламент за домакинства, които вече се 
ползват от:

1. Фондът не замества мерките 
под формата на пряко подпомагане на 
доходите съгласно член 3, параграф 2 от 
настоящия регламент, а прогнозните 
общи разходи за плановете включват 
такива мерки само доколкото те 
допълват и се добавят към 
подпомагането за домакинства, които 
вече се ползват от:

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2025—-2027 г. е 23 700 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2024—2027 г. е поне 
41 700 000 000 EUR по текущи цени.

Изменение 85
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Предоставят се допълнителни 
средства, като се прилага 
специфичната техническа корекция 
съобразно колебанията в цената на 
въглеродните емисии, посредством 
„корекцията нагоре“ предвидена в 
член 4б от ... [Регламент (ЕС, 
Евратом) 2020/2093 на Съвета1 в 
изменената му редакция], за да се 
гарантира, че наличните бюджетни 
кредити за фонда в бюджета на 
Съюза се увеличават с оглед на 
увеличението на цената на 
въглеродните емисии. 
________________
1 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 
на Съвета от 17 декември 2020 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—
2027 (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 11).

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028—2032 г. е 48 500 000 000 EUR по 
текущи цени и зависи от наличието 
на сумите съгласно годишните 
тавани на приложимата 
многогодишна финансова рамка, 
посочени в член 312 ДФЕС.

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028—2035 г. се определя в контекста 
на споразумението за следващата 
многогодишна финансова рамка, и е в 
размер на най-малко от 
48 500 000 000 EUR.

Изменение 87
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумите, посочени в параграфи 1 
и 2, може също така да покриват 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на фонда и постигането на 
неговите цели, по-специално 
проучвания, срещи на експерти, 
консултация със заинтересовани страни, 
дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, 
включително приобщаващи действия за 
популяризиране, и институционална 
комуникация за политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те са 
свързани с целите на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на фонда. Посочените 
суми могат да покриват също така 
разходите за други спомагателни 
дейности, като контрол на качеството и 
мониторинг на проектите на място, и 
разходите за партньорски консултации и 
експерти за оценката и изпълнението на 
допустимите дейности.

3. Сумите, посочени в параграфи 1 
и 2, може също така да покриват 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на фонда и постигането на 
неговите цели, по-специално 
проучвания, срещи на експерти, 
консултация със заинтересовани страни, 
дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, 
включително приобщаващи действия за 
популяризиране, доколкото те са 
свързани с целите на настоящия 
регламент, разходи, свързани с ИТ 
мрежи, насочени към обработката и 
обмена на информация, 
институционални инструменти в 
областта на информационните 
технологии, и всички други разходи за 
техническа и административна помощ 
на фонда. Посочените суми могат да 
покриват също така разходите за други 
спомагателни дейности, като контрол на 
качеството и мониторинг на проектите 
на място, и разходите за партньорски 
консултации и експерти за оценката и 
изпълнението на допустимите дейности. 

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от фонда допълва 
подкрепата, предоставяна по линия на 
други фондове, програми и инструменти 

1. Подкрепата от фонда допълва 
съществуващата подкрепа, 
предоставяна по линия на други 
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на Съюза. Мерките и инвестициите, 
подпомагани от фонда, могат да получат 
подкрепа от други фондове, програми и 
инструменти на Съюза, при условие че 
тази подкрепа не покрива същите 
разходи.

фондове, програми и инструменти на 
Съюза. Мерките и инвестициите, 
подпомагани от фонда, могат да получат 
подкрепа от други фондове, 
национални и където е приложимо, 
регионални фондове, програми и 
инструменти на Съюза, при условие че 
тази подкрепа не покрива същите 
разходи.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подпомагането по линия на 
фонда се използва при полезно 
взаимодействие, взаимно допълване, 
съгласуваност и последователност по 
отношение на други фондове, 
програми и инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност на регионално 
равнище, по-специално 
Модернизационния фонд, създаден с 
Директива 2003/87/ЕО, програмата 
InvestEU, Инструмента за 
техническа подкрепа, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
фондовете, обхванати от Регламент 
(ЕС) 2021/1060.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата от фонда допълва и 
не замества периодичните национални 
бюджетни разходи.

2. Подкрепата от фонда допълва и 
не замества националните бюджетни 
разходи.
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Изменение 91

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай че на фонда бъдат 
отпуснати допълнителни средства, 
държавата членка може да увеличи 
сумите, разпределени за конкретните 
мерки и инвестиции, планирани в 
рамките на социалния план във връзка 
с климата, пропорционално на 
увеличения бюджет на фонда.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка 
максималният размер на отпуснатите 
финансови средства се изчислява както 
е посочено в приложение I и 
приложение II.

1. За всяка държава членка 
максималният размер на отпуснатите 
финансови средства се изчислява както 
е посочено в приложение I и 
приложение II. Гарантира се, че 
всички държави членки могат да 
участват пълноценно и адекватно в 
програмите в рамките на фонда още 
от тяхното създаване, в зависимост 
от техните специфични 
икономически и социални условия.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Предварително финансиране

1. При условие че Комисията 
приеме решението за изпълнение, 
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посочено в член 16, параграф 1, когато 
държава членка поиска 
предварително финансиране заедно с 
представянето на плана, Комисията 
извършва плащане за предварително 
финансиране на сума в размер до 13% 
от финансовото участие. Чрез 
дерогация от член 116, параграф 1 от 
Финансовия регламент Комисията 
извършва съответното плащане, 
доколкото е възможно, в срок от два 
месеца след приемането от нейна 
страна на правното задължение, 
посочено в член 18. 
2. В случай на предварително 
финансиране съгласно параграф 1 от 
настоящия член финансовите вноски 
се коригират пропорционално.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация приносът на 
държавите членки, предоставящи 
финансиране за мерки или пряко 
подпомагане на доходите в регион с 
БВП на глава от населението по 
пазарни цени под 75% от средния за 
Съюза за периода 2016—2018 г., се 
ограничава до максимум 40% от 
общите прогнозни разходи за мерките 
и инвестициите, посочени в член 6, 
параграф 2, по техните планове.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) дали планът представлява и) дали планът представлява 



PE703.206v03-00 196/334 RR\1256567BG.docx

BG

отговор на социалното въздействие 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт в дадената държава членка 
и на предизвикателствата пред тях, 
възникнали като последица от 
включването на сградите и 
автомобилния транспорт в схемата за 
търговия с емисии съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, 
съответно вземайки под внимание 
предизвикателствата, определени в 
направените от Комисията оценки на 
актуализирания интегриран национален 
план на съответната държава членка в 
областта на енергетиката и климата и на 
напредъка по него съгласно член 9, 
параграф 3, член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 
препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 
2050 г. Тук се вземат предвид 
конкретните предизвикателства и 
отпуснатите финансови средства на 
въпросната държава членка;

отговор на социалното въздействие 
върху домакинствата и уязвимите 
микропредприятия или малки 
предприятия, които вероятно ще 
бъдат засегнати от въздействието на 
повишените цени на горивата в 
дадената държава членка, и на 
предизвикателствата пред тях, 
възникнали като последица от 
включването на сградите и 
автомобилния транспорт в схемата за 
търговия с емисии съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата, изпитващи енергийна 
бедност и бедност във връзка с 
мобилността, съответно вземайки под 
внимание предизвикателствата, 
определени в направените от Комисията 
оценки на актуализирания интегриран 
национален план на съответната 
държава членка в областта на 
енергетиката и климата и на напредъка 
по него съгласно член 9, параграф 3, 
член 13 и член 29 от Регламент (ЕС) 
2018/1999, както и в препоръките на 
Комисията към държавите членки, 
отправени съгласно член 34 от същия 
регламент с оглед на целите на Съюза 
в областта на климата и 
енергетиката за 2030 г. и 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 2050 
г. Тук се вземат предвид конкретните 
предизвикателства и отпуснатите 
финансови средства на въпросната 
държава членка;

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дали планът е изготвен и 
разработен чрез ефективно участие 
на всички съответни социални 
партньори и заинтересовани страни в 
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съответствие с принципа на 
партньорство, установен в член 8 от 
Регламент (ЕС) 2021/1060;

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) дали планът съдържа анализ 
на въздействието по признак пол и 
обяснение на начина, по който се 
очаква мерките и инвестициите, 
съдържащи се в плана, да вземат под 
внимание свързаното с пола 
измерение на енергийната бедност и 
бедността по отношение на 
мобилността и да допринесат за 
интегрирането на равенството 
между половете; в случай на мерки за 
предоставяне на пряко подпомагане за 
разходите на домакинствата на 
жените, дали тези мерки възлизат 
най-малко на 60% от общия размер на 
финансовите средства, отпуснати на 
национално равнище за пряко 
подпомагане на разходите;

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiв) дали се очаква планът да 
гарантира, че никоя от мерките или 
инвестициите, включени в плана, не 
облагодетелства предприятия, които 
не спазват приложимите условия на 
труд, произтичащи от съответното 
национално трудово законодателство 
и колективни трудови договори;
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Изменение 99

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiг) дали планът отговаря на 
условията и изключенията, 
предвидени в член 5, параграфи 3а) и 
3б) от настоящия регламент;

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в енергийна бедност, във 
въпросната държава членка;

и) дали се очаква планът да има 
трайно и устойчиво въздействие върху 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в енергийна бедност, във 
въпросната държава членка;

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали се очаква мерките, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективен 
мониторинг и ефективно изпълнение на 
плана, включително предвидения 
график, ключовите етапи и целите и 
свързаните тях показатели;

ii) дали се очаква мерките, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективен 
мониторинг и ефективно изпълнение на 
плана, включително участието на 
всички съответни заинтересовани 
страни, предвидения график, 
ключовите етапи и целите и свързаните 
тях показатели;
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали представената от държавата 
членка обосновка за размера на 
прогнозните общи разходи по плана е 
разумна и реалистична, дали 
съответства на принципа за ефективност 
на разходите и дали е съизмерима с 
очакваното екологично и социално 
въздействие в държавата членка;

i) дали представената от държавата 
членка обосновка за размера на 
прогнозните общи разходи по плана е 
разумна и реалистична, дали 
съответства на принципа за ефективност 
на разходите и дали е съизмерима с 
очакваното екологично и социално-
икономическо въздействие в държавата 
членка;

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) За оценяване на съгласуваността 
Комисията взема под внимание дали 
планът съдържа мерки и инвестиции, 
които представляват съгласувани 
действия.

г) За оценяване на съгласуваността 
Комисията взема под внимание, когато 
е целесъобразно, следните критерии:

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали планът съдържа мерки и 
инвестиции, които представляват 
съгласувани действия;

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г – подточка ii (нова)



PE703.206v03-00 200/334 RR\1256567BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) как мерките и инвестициите, 
съдържащи се в плана, си 
взаимодействат с други политики и 
програми за финансиране и 
осигуряват полезно взаимодействие и 
съгласуваност с целите на Съюза за 
2030 г. и целите на политиката и 
ангажиментите на Съюза за 
постигане на целите на ООН за 
устойчиво развитие;

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение се оповестява публично.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може, след 
консултации със социалните 
партньори и органите на регионално 
равнище, да представи на Комисията 
изменение на своя план, за да включи 
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за подготовката на такова искане. необходимите и надлежно обосновани 
промени. Държавите членки могат да 
поискат техническа подкрепа за 
подготовката на такова искане.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията даде 
положителна оценка на изменения план, 
в съответствие с член 16, параграф 1 в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на изменения 
план от държавата членка, тя приема 
решение, в което се излагат причините 
за положителната оценка, посредством 
акт за изпълнение.

3. Когато Комисията даде 
положителна оценка на изменения план, 
в съответствие с член 16, параграф 1 в 
рамките на четири месеца от 
официалното представяне на изменения 
план от държавата членка, тя приема 
публично достъпно решение, в което се 
излагат причините за положителната 
оценка, посредством акт за изпълнение.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка следва да оцени 
целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
схемата за търговия с емисии за 
сградния фонд и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно 
глава IVa от Директива 2003/087/EО. 
Тези оценки се представят на Комисията 
като част от докладването на всеки две 
години за напредъка съгласно член 17 
от Регламент (ЕС) 2018/1999.

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка следва да оцени 
целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
схемата за търговия с емисии за 
сградния фонд и за транспорта, 
въведена съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, и на общата 
цел да се допринесе за изкореняването 
на енергийната бедност и бедността 
по отношение на мобилността, като 
същевременно се постигнат целите 
на Съюза в областта на 
енергетиката и климата. Тези оценки 
се представят на Комисията като част от 
докладването на всеки две години за 
напредъка съгласно член 17 от 
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Регламент (ЕС) 2018/1999.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода 2025-2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО.

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода 2024—2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
предприемат всички подходящи мерки, 
за да защитават финансовите интереси 
на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на предотвратяването, 
разкриването и коригирането на измами, 
корупция и конфликти на интереси. За 
тази цел държавите членки осигуряват 
ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол, както е описано по-

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
предприемат всички подходящи мерки, 
за да защитават финансовите интереси 
на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на защитата на бюджета 
на Съюза в случай на нарушение на 
принципите на правовата държава и 
предотвратяването, разкриването и 
коригирането на измами, корупция и 
конфликти на интереси. За тази цел 
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подробно в приложение III, и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми. Държавите членки могат да 
разчитат на обичайните национални 
системи за управление на бюджета.

държавите членки осигуряват ефективна 
и ефикасна система за вътрешен 
контрол, както е описано по-подробно в 
приложение III, и възстановяване на 
неправомерно изплатени или 
неправилно използвани суми. 
Държавите членки могат да разчитат на 
обичайните национални системи за 
управление на бюджета.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При изпълнението на фонда 
Комисията предприема всички 
подходящи мерки в съответствие с 
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 
на Европейския парламент и на 
Съвета, за да гарантира защитата на 
средствата във връзка с мерките и 
инвестициите, получаващи подкрепа 
от фонда, в случай на нарушение на 
принципа на правовата държава в 
държавите членки. За тази цел 
Комисията създава ефективна и 
ефикасна система за вътрешен 
контрол и осигурява 
възстановяването на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и съответните държави 
членки, по начин, който е съизмерим 
със съответните им отговорности, 
насърчават взаимодействията и 

Комисията и съответните държави 
членки, по начин, който е съизмерим 
със съответните им отговорности, 
насърчават взаимодействията и 
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гарантират ефективната координация 
между фонда и другите програми и 
инструменти на Съюза, включително 
програмата InvestEU, Инструмента за 
техническа подкрепа, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
фондовете, включени в обхвата на 
Регламент (ЕС) 2021/1060. За целта те:

гарантират ефективната координация 
между фонда и другите програми и 
инструменти на Съюза, включително 
Модернизационния фонд, създаден с 
Директива 2003/87/ЕО, програмата 
InvestEU, Инструмента за техническа 
подкрепа, Механизма за възстановяване 
и устойчивост и фондовете, включени в 
обхвата на Регламент (ЕС) 2021/1060. За 
целта те:

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват произхода на 
средствата и осигуряват видимост на 
финансирането от Съюза, по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

2. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват произхода на 
средствата през цялото време, за да 
осигуряват видимост и проследимост 
на финансирането от Съюза, по-
специално когато осъществяват 
взаимоотношения с бенефициерите и 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай на неспазване на 
задълженията по параграфи 1 и 2 
Комисията е оправомощена да 
предприема мерки, като например 
отлагане на отпускането на 
финансови средства.
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Изменение 116

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва мониторинг 
на изпълнението на фонда и измерва 
постигането на неговите цели. 
Мониторингът на изпълнението е 
целенасочен и пропорционален на 
дейностите, които се извършват в 
рамките на фонда.

2. Комисията извършва ежегодно 
мониторинг на изпълнението на фонда и 
измерва постигането на неговите цели. 
Мониторингът на изпълнението е 
целенасочен и пропорционален на 
дейностите, които се извършват в 
рамките на фонда.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до 1 юли 2028 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за оценка 
на изпълнението и функционирането на 
фонда.

1. Най-късно до 31 юли 2026 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за оценка 
на изпълнението и функционирането на 
фонда.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Най-късно до 31 декември 2030 
г. Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад за оценка на приноса на фонда 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на климата и в социалната 
област за 2030 г.
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Изменение 119

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 декември 2033 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
независима последваща оценка.

2. Най-късно до 31 декември 2033 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите доклад за 
независима оценка на използването на 
фонда за периода 2024—2032 г.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Докладът за последваща оценка 
се състои от обща оценка на фонда и 
включва информация относно неговото 
въздействие.

5. Докладът за оценка се състои от 
обща оценка на фонда и включва 
информация относно неговото 
въздействие.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от датата, до която 
държавите членки въвеждат в 
действие законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими за съобразяване с 
Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на Съвета64 
за изменение на 
Директива 2003/87/EО по отношение 
на глава IVa от същата директива.

Той се прилага от 2024 г.
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__________________ __________________
64 [Директива (ЕС) гггг/ннн на 
Европейския парламент и на Съвета …. 
(ОВ …..).] [Директива за изменение на 
Директива 2003/87/EО]

64 [Директива (ЕС) гггг/ннн на 
Европейския парламент и на Съвета …. 
(ОВ …..).] [Директива за изменение на 
Директива 2003/87/EО]



PE703.206v03-00 208/334 RR\1256567BG.docx

BG

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Създаване на Социален фонд за климата

Позовавания COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)

Водещи комисии
 Дата на обявяване в заседание

EMPL
13.9.2021

ENVI
13.9.2021

Дадено становище
 Дата на обявяване в заседание

ECON
13.9.2021

Докладчик по становище
 Дата на назначаване

Henrike Hahn
16.9.2021

Член 58 – Процедура на съвместни 
комисии
 Дата на обявяване в заседание

 
11.11.2021

Разглеждане в комисия 28.2.2022

Дата на приемане 28.4.2022

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

41
11
5

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea 
Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, 
Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Claude Gruffat, Enikő Győri, 
Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France 
Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios 
Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas 
Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, 
Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios 
Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-
Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Dorien 
Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva 
Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan 
Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Nicolaus Fest, Henrike Hahn, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Mick 
Wallace



RR\1256567BG.docx 209/334 PE703.206v03-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo 

y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, 
Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew Gilles Boyer, Carlo Calenda, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-
Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Evelyn Regner, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

11 -
ECR Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

ID Gunnar Beck, Nicolaus Fest

NI Enikő Győri, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Renew Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal

5 0
ID France Jamet, Marco Zanni

S&D Csaba Molnár

Verts/ALE Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“



PE703.206v03-00 210/334 RR\1256567BG.docx

BG

21.4.2022

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Докладчик по становище: Беата Шидло

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на определената с Европейския зелен пакт стратегия и на оценка на 
въздействието със съобщението на Комисията „План във връзка с целта в областта на 
климата за 2030 г.“ беше предложено да се повиши равнището на амбиция на ЕС и 
беше представен всеобхватен план за определяне по отговорен начин на по-висока 
задължителна цел на Съюза за намаляване на нетните емисии с най-малко 55% до 
2030 г. Повишената целева стойност на Съюза за 2030 г. съответства на целта в 
Парижкото споразумение към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
за ограничаване на глобалното нарастване на температурата до нива далеч под 2°C, 
както и на стремежа то да се ограничи до 1,5°C.

Европейският съвет утвърди новата обвързваща цел на Съюза за 2030 г. на своето 
заседание, проведено през декември 2020 г. На 25 май 2021 г. Европейският съвет 
потвърди тези заключения и прикани Комисията да представи своя законодателен пакет 
заедно с изследване на неговото екологично, икономическо и социално въздействие на 
равнище държави членки. Както постигането на неутралност на ЕС по отношение на 
климата до 2050 г., така и междинната цел за намаляване на нетните емисии с най-
малко 55% до 2030 г. са залегнали в Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския 
парламент и на Съвета („Европейски законодателен акт за климата“).

С цел прилагане на Европейския законодателен акт за климата и на заключенията на 
Европейския съвет Комисията извърши преглед на действащата нормативна уредба в 
областта на климата и енергетиката и предлага законодателния пакет „Подготвени за 
цел 55“.

Засилените амбиции на ЕС в областта на климата означават, че всички сектори на 
икономиката ще трябва да осигурят по-голям финансов принос. Тази промяна 
неизбежно ще предизвика скокове на цените, които ще засегнат домакинствата, 
ползвателите на транспорт и микропредприятията. Уязвимите домакинства, ползватели 
на транспорт и микропредприятия ще бъдат особено и непропорционално засегнати, 
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като въздействието вероятно ще варира на територията на Европейския съюз в 
зависимост от средния доход и другите обстоятелства в отделните държави членки. 
Социалният фонд за климата е създаден с цел да смекчи това въздействие чрез 
временно подпомагане на доходите и мерки и инвестиции, насочени към намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива в средносрочен до дългосрочен план чрез повишена 
енергийна ефективност на сградите, декарбонизация на отоплението и охлаждането на 
сградите, включително интегрирането на енергия от възобновяеми източници, и 
осигуряване на по-широк достъп до мобилност и транспорт с нулеви и ниски емисии.

Нарастващите цени на енергията и икономическите, а също и социалните последици от 
пандемията от COVID-19 подчертават важността на борбата срещу енергийната 
бедност – борба, в която Социалният фонд за климата може да играе важна роля. Много 
европейци вече се борят с нарастващите сметки за електроенергия, които поглъщат 
голям дял от доходите на домакинствата. Високите амбиции в областта на климата 
създават нови предизвикателства в тази борба – предизвикателства, които ще варират 
значително в рамките на ЕС поради различните изходни позиции и избор на политика 
на отделните държави членки. Според докладчика е важно тези различни изходни 
позиции и пътища на трансформация на държавите членки да бъдат взети предвид в 
Социалния фонд за климата.

Докладчикът счита, че климатична трансформация, която отчита нуждите на всички 
граждани, трябва да бъде справедлива и не трябва да допринася за влошаване на 
икономическите условия за най-уязвимите региони или социални групи. Освен това 
трансформацията не може да бъде осъществена успешно без адекватно социално 
подпомагане.

Затова докладчикът ще се стреми да търси решения, които няма да бъдат за сметка на 
най-бедните държави и региони, нито пък на най-уязвимите социални групи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещите комисии – 
комисията по заетост и социални въпроси и комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните, да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в 

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Всички промени в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета31 
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приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета31 следва по-
конкретно да осигури допълнителен 
икономически стимул за инвестиране в 
намаляване на потреблението на 
изкопаеми горива и по този начин да 
ускори намаляването на емисиите на 
парникови газове. В съчетание с други 
мерки това следва в средносрочен до 
дългосрочен план да намали разходите 
за сградния фонд и за автомобилния 
транспорт и да осигури нови 
възможности за създаване на работни 
места и за инвестиции.

следва по-конкретно да осигурят 
допълнителен икономически стимул за 
инвестиране в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива и 
по този начин да ускорят намаляването 
на емисиите на парникови газове. В 
съчетание с преки мерки това следва в 
средносрочен до дългосрочен план да 
подобри достъпа до устойчиво, 
ефективно и качествено жилищно 
настаняване, както и до мобилност с 
нулеви и ниски емисии, да допринесе за 
изкореняването на енергийната и 
транспортната бедност и да осигури 
нови възможности за създаване на 
качествени работни места и за 
инвестиции.

__________________ __________________
31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За финансиране на такива 
инвестиции обаче са необходими 
средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще 
прехвърлят разходите за въглеродни 

(9) За финансиране на достатъчни, 
стабилни и справедливи инвестиции 
обаче са необходими средства. Освен 
това преди инвестициите да бъдат 
реализирани е вероятно да нараснат 
разходите на домакинствата за 
отопление, охлаждане и готвене, както и 
разходите на ползвателите на транспорт 
за автомобилен транспорт и 
инфраструктура за зареждане. 
Годишно индексиране следва да 
увеличи обема на фонда с времето, за 
да се гарантира продължаване на 
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емисии на потребителите. инвестициите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Увеличаването на цената на 
изкопаемите горива може 
непропорционално да засегне уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, които 
изразходват по-голямата част от 
доходите си за електроенергия и 
транспорт, които в определени райони 
нямат достъп до алтернативни решения 
за мобилност и транспорт на приемливи 
цени и които може да нямат финансов 
капацитет да инвестират в намаляване 
на потреблението на изкопаеми горива.

(10) Увеличаването на цената на 
изкопаемите горива може 
непропорционално да засегне уязвимите 
домакинства, микропредприятия, МСП 
и ползватели на транспорт, които 
изразходват по-голямата част от 
доходите си за електроенергия и 
транспорт, като така се изостря 
неравенството, и които в определени 
райони, по-специално в селските, 
периферните и изолираните райони, 
по-слабо развитите региони или 
територии, тези, които страдат от 
силно неблагоприятни условия, и 
тези, в които се наблюдава 
демографски спад, нямат достъп до 
алтернативни, взаимосвързани и 
ефикасни решения за мобилност и 
транспорт на приемливи цени и които 
може да нямат финансов капацитет да 
инвестират в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, следва да се 
използват за справяне със социалните 
последици от това включване, за да е 

(11) По тази причина част от 
приходите, генерирани от промени в 
приложното поле на Директива 
2003/87/EО, следва да се използват за 
справяне със социалните и 
икономическите последици от прехода 
към политика на неутралност по 
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преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам.

отношение на климата, за да е 
преходът справедлив и приобщаващ и 
никой да не бъде оставен да се справя 
сам. За да се постигне максимална 
ефективност, фондът следва да може 
да се комбинира с други източници на 
финансиране от ЕС, по-специално 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
възможност за достъп до основни 
енергийни услуги като охлаждане, 
необходимо поради повишаването на 
температурата, и отопление. През 
2018 г. около 34 милиона европейци са 
съобщили за невъзможност да 
поддържат домовете си достатъчно 
топли, а в проучване, проведено в целия 
ЕС през 2019 г.32, 6,9 % от населението 
на Съюза са заявили, че не могат да си 
позволят да отопляват дома си 
достатъчно. По оценки на 
Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза. 
Социалните тарифи или прякото 
подпомагане на доходите могат да 
осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но единствено 
целенасочените структурни мерки, по-
специално реновирането с цел пестене 
на енергия, могат да осигурят трайни 

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
достъп до основни енергийни услуги, 
които са в основата на един нормален 
жизнен и здравен стандарт, 
включително адекватно отопление, 
охлаждане, осветление и енергия за 
домакински уреди, в съответния 
национален контекст и при 
наличната социална политика и 
други значими политики. Тази липса 
на достъп може да възникне в 
резултат на недостатъчно равнище 
на доходи, високи цени на енергията, 
които, ако е приложимо, могат да 
бъдат утежнени от наличието на 
енергийно неефективно жилище. През 
2018 г. около 34 милиона европейци са 
съобщили за невъзможност да 
поддържат домовете си достатъчно 
топли, а в проучване, проведено в целия 
ЕС през 2019 г.32, 6,9 % от населението 
на Съюза са заявили, че не могат да си 
позволят да отопляват дома си 
достатъчно. По оценки на 
Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
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решения. енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза. 
Социалните тарифи или прякото 
подпомагане на доходите могат да 
осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но единствено 
целенасочените структурни мерки, по-
специално санирането с цел пестене на 
енергия, прилагането на принципа 
„енергийната ефективност на първо 
място“ и мерките за повишаване на 
осведомеността, насочени към 
домакинствата, могат да осигурят 
трайни решения и да се борят 
ефективно с енергийната бедност.

__________________ __________________
32 Данни от 2018 г.: Евростат, SILC 
[ilc_mdes01]

32 Данни от 2018 г.: Евростат, SILC 
[ilc_mdes01]

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 
на търговията с емисии за сградите и 
за автомобилния транспорт върху 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Това следва да се постигне 
по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 
на сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие, 
произтичащо от прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, ценообразуването на 
въглеродните емисии и повишаването 
на цените на енергията за сградите и 
автомобилния транспорт за уязвими 
домакинства, уязвими 
микропредприятия, уязвими МСП и 
уязвими ползватели на транспорта. 
Това следва да се постигне по-
специално чрез временно подпомагане 
на доходите и мерки и инвестиции, 
предвидени за намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива чрез 
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на по-широк достъп до мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии в 
полза на уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

повишена енергийна ефективност на 
сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането и съхранението на 
енергия от възобновяеми източници, и 
осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии в полза на уязвимите 
домакинства, микропредприятия, МСП 
и ползватели на транспорт.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
социален план във връзка с климата 
(„планът“). Целите на тези планове са 
две: първо, те следва да осигуряват на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт необходимите средства за 
финансиране и реализация на 
инвестиции в енергийна ефективност, 
декарбонизация на отоплението и 
охлаждането, в превозни средства и 
мобилност с нулеви и с ниски емисии. 
Второ, те следва да смекчат 
въздействието на нарастването на 
цените на изкопаемите горива върху 
най-уязвимите и по този начин да 
предотвратят възникването на 
енергийна и транспортна бедност през 
преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за намаляване в 
дългосрочен план на зависимостта от 
изкопаеми горива, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
социален план във връзка с климата 
(„планът“). Целите на тези планове са 
две: първо, те следва да осигуряват на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт необходимите средства за 
финансиране и реализация на 
инвестиции в енергийна ефективност, 
декарбонизация на отоплението и 
охлаждането, в превозни средства и 
мобилност с нулеви и с ниски емисии и 
инфраструктура за зареждане. Второ, 
те следва да смекчат въздействието на 
нарастването на цените на изкопаемите 
горива върху най-уязвимите и по този 
начин да предотвратят възникването на 
енергийна и транспортна бедност през 
преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за намаляване в 
дългосрочен план на зависимостта от 
изкопаеми горива, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
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върху тях в краткосрочен план. върху тях в краткосрочен план.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки, като се 
консултират с органите на регионално 
равнище, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. По 
този начин плановете може най-добре 
да бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

(15) Държавите членки, като се 
консултират с органите на регионално и 
местно равнище, както и с 
организации на гражданското 
общество, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. По 
този начин плановете може най-добре 
да бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 



PE703.206v03-00 218/334 RR\1256567BG.docx

BG

микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.

микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от прехода и произтичащи 
от прехода към неутралност по 
отношение на климата.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В периода, преди тези 
инвестиции да дадат резултат за 
намаляване на разходите и на емисиите, 
целенасочено пряко подпомагане на 
доходите на най-уязвимите би 
спомогнало за справедливия преход. 
Такова подпомагане следва да се смята 
за временна мярка, съпътстваща 
декарбонизацията на жилищния и на 
транспортния сектор. То няма да е 
постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Това 
подпомагане следва да засяга само 
преките последици от включването 
на сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, а не разходите 
за електроенергия и отопление, 
свързани с включването на 
производството на електроенергия и 
топлинна енергия в обхвата на 
същата директива. Правото да се 
получава такова пряко подпомагане на 
доходите следва да е ограничено във 
времето.

(17) В периода, преди тези 
инвестиции да дадат резултат за 
намаляване на разходите и на емисиите, 
целенасочено пряко подпомагане на 
доходите на най-уязвимите следва да е 
необходимо в един справедлив преход. 
Такова подпомагане следва да се смята 
за временна мярка, съпътстваща 
дългосрочните инвестиции, насочени 
към саниране на сградите, което е 
задълбочено и поетапно, както и към 
финансово достъпна и устойчива 
мобилност, които са подкрепени от 
фонда като част от всеобхватна и 
дългосрочна стратегия за ефективно 
справяне с енергийната и 
транспортната бедност. То няма да е 
постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Правото да 
се получава такова пряко подпомагане 
на доходите следва да е ограничено във 
времето.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Дейностите по саниране следва 
да вземат предвид наличието на 
продукти, съдържащи азбест, в 
сградите и необходимостта от 
отстраняване на тези продукти, 
както и от защита на сградите от 
изпускането на азбест в околната 
среда, когато те се модернизират за 
целите на енергийната ефективност;

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
регламент следва да допринесат за 
постигането на целта 30 % от всички 
разходи съгласно многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. да са в подкрепа за целите в 
областта на климата и да способстват за 
амбицията 10 % от годишните разходи 
през 2026 г. и през 2027 г. да бъдат за 
цели, свързани с биологичното 
разнообразие, като се отчита 
съществуващото припокриване между 
целите по отношение на климата и по 
отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 

(18) Предвид значението на борбата с 
изменението на климата в съответствие 
с ангажиментите съгласно Парижкото 
споразумение и за постигане на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
действията съгласно настоящия 
регламент следва да допринесат за 
постигането на целта 30 % от всички 
разходи съгласно многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. да са в подкрепа за целите в 
областта на климата и да способстват за 
амбицията 10 % от годишните разходи 
през 2026 г. и през 2027 г. да бъдат за 
цели, свързани с биологичното 
разнообразие, като се отчита 
съществуващото припокриване между 
целите по отношение на климата и по 
отношение на биологичното 
разнообразие. За тази цел следва да се 
използва методиката, определена в 
приложение II към 
Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета33 за 
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отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда и са в 
съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34. В 
плановете следва да се включват само 
такива мерки и инвестиции. Мерките за 
пряко подпомагане на доходите следва 
по правило да се разглеждат като мерки 
с незначително обозримо въздействие 
по отношение на екологичните цели и 
като такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. 
Комисията възнамерява да издаде 
технически насоки за държавите 
членки достатъчно рано преди 
подготовката на плановете. В 
насоките ще бъде обяснено как 
мерките и инвестициите трябва да 
съответстват на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди по 
смисъла на член 17 от 
Регламент (ЕС) 2020/852. През 2021 г. 
Комисията възнамерява да представи 
предложение за препоръка на Съвета 
какво да бъде предприето по 
отношение на социалните аспекти на 
екологичния преход.

отбелязване на разходите на фонда. 
Фондът следва да оказва подкрепа за 
дейности, които се осъществяват при 
пълно спазване на стандартите и 
приоритетите на Съюза в областта на 
климата и околната среда и са в 
съответствие с принципа за ненанасяне 
на значителни вреди по смисъла на 
член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета34. В 
плановете следва да се включват само 
такива мерки и инвестиции. Мерките за 
пряко подпомагане на доходите следва 
по правило да се разглеждат като мерки 
с незначително обозримо въздействие 
по отношение на екологичните цели и 
като такива следва да се смятат за 
съответстващи на принципа за 
ненанасяне на значителни вреди. Следва 
също така да се счита, че мерките, 
свързани със замяната на стари и 
неефективни отоплителни системи, 
като се обръща специално внимание 
на подпомагането на уязвимите 
домакинства и микропредприятия, 
нямат значително въздействие върху 
тази цел и се считат за 
съответстващи на горепосочения 
принцип.

__________________ __________________
33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 

33 Регламент (ЕС) 2021/1060 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и на финансовите 
правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента 
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за финансова подкрепа за управлението 
на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

за финансова подкрепа за управлението 
на границите и визовата политика 
(OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

34 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 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., 
стp. 13).

34 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 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., 
стp. 13).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Засегнати от определянето на 
цени на въглеродните емисии са 
предимно жените, тъй като те 
представляват 85 % от семействата с 
един родител. За такива семейства 
рискът от детска бедност е особено 
висок. Равенството между половете и 
равните възможности за всички, 
всеобхватното интегриране на тези 
цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се вземат под внимание и да 
се утвърждават през целия процес на 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

(19) Жените са непропорционално 
засегнати от енергийна и 
транспортна бедност, наред с 
другото, поради неравенство в 
заетостта, доходите и пенсиите. Те 
също представляват 85% от семействата 
с един родител. За семействата с един 
родител и големите семейства рискът 
от детска бедност е особено висок. 
Равенството между половете и равните 
възможности за всички, всеобхватното 
интегриране на тези цели, както и 
въпросите относно достъпността за хора 
с увреждания следва да се вземат под 
внимание и да се утвърждават през 
целия процес на проектиране, 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да (20) Държавите членки следва да 
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представят плановете си заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета35. 
Плановете следва да включват мерките, 
които да се финансират, прогнозните 
разходи за тях и националното участие. 
Те следва да включват също така 
ключовите етапи и целите за оценяване 
на ефективното изпълнение на мерките.

подготвят плановете си в тясно 
сътрудничество с регионалните и 
местните участници, 
икономическите и социалните 
партньори, както и всички свързани 
заинтересовани страни и 
представители от гражданското 
общество, като зачитат Европейския 
кодекс за поведение за партньорство, 
и да ги представят заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета35. 
Плановете следва да включват мерките, 
които да се финансират, прогнозните 
разходи за тях и националното участие. 
Те следва да включват също така 
ключовите етапи и целите за оценяване 
на ефективното изпълнение на мерките.

__________________ __________________
35 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

35 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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Фондът и плановете следва да са 
съгласувани с и да се вписват в 
контекста на планираните реформи и 
поетите ангажименти от държавите 
членки съгласно техните актуализирани 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
Директива [yyyy/nnn] на Европейския 
парламент и на Съвета [Предложение за 
преработване на Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност]36, 
Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права37, Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета38, 
плановете за справедлив преход 
съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета39 и 
стратегиите на държавите членки за 
обновяване на сградите в дългосрочен 
план съгласно Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40. 
За осигуряване на административна 
ефективност, когато е приложимо, 
включената в плановете информация 
следва да е съобразена с посочените по-
горе законодателни актове и планове.

(21) Фондът и плановете следва да са 
съгласувани с и да се вписват в 
контекста на планираните реформи и 
поетите ангажименти от държавите 
членки съгласно техните актуализирани 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
Директива [yyyy/nnn] на Европейския 
парламент и на Съвета [Предложение за 
преработване на Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност]36, 
Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права37, Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета38, 
плановете за справедлив преход 
съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета39 и 
стратегиите на държавите членки за 
обновяване на сградите в дългосрочен 
план съгласно Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40. 
За осигуряване на административна 
ефективност, без същевременно да се 
добавя допълнителна 
административна тежест, когато е 
приложимо, включената в плановете 
информация следва да е съобразена с 
посочените по-горе законодателни 
актове и планове.

__________________ __________________
36 [Да се добави препратка] 36 [Да се добави препратка]
37 Одобрен от Европейския съвет на 24 и 
25 юни 2021 г.

37 Одобрен от Европейския съвет на 24 и 
25 юни 2021 г.

38 Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за създаване на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1296/2013 (OВ L 231, 30.6.2021 г., 
стр. 21).

38 Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за създаване на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1296/2013 (OВ L 231, 30.6.2021 г., 
стр. 21).
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39 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

40 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стр. 13).

40 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стр. 13).

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Чрез Социалния фонд за климата 
Съюзът следва да подпомага държавите 
членки с финансови средства за 
изпълнение на техните планове. 
Плащанията от Социалния фонд за 
климата следва да са обвързани с 
постигането на ключовите етапи и 
целите, включени в плана. Това ще даде 
възможност по най-добър начин да 
бъдат взети предвид националните 
обстоятелства и приоритети, като 
същевременно се опрости 
финансирането и се улесни неговото 
интегриране с други национални 
разходни програми при гарантиране на 
въздействието и интегритета на 
разходите на ЕС.

(22) Чрез Социалния фонд за климата 
Съюзът следва да подпомага държавите 
членки с финансови средства наред с 
техническа подкрепа за изпълнение на 
техните планове. Плащанията от 
Социалния фонд за климата следва да са 
обвързани с постигането на ключовите 
етапи и целите, включени в плана. Това 
ще даде възможност по най-добър начин 
да бъдат взети предвид националните 
обстоятелства и приоритети, като 
същевременно се опрости 
финансирането и се улесни неговото 
интегриране с други национални 
разходни програми при гарантиране на 
въздействието и интегритета на 
разходите на ЕС. За да се гарантира, че 
уязвимите домакинства, уязвимите 
МСП и уязвимите микропредприятия 
могат да получат подкрепа от Фонда 
колкото е възможно по-скоро, 
плановете следва ефективно да се 
изпълняват от влизането в сила на 
фонда, като впоследствие Комисията 
следва предварително да финансира 
сума в размер до 15% от финансовия 
принос на държавите членки.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета41 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират 50 % от общите разходи за 
своя план. За тази цел, както и за да се 
ускорят инвестициите и мерките и да се 
облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да използват, 
наред с другото, своите очаквани 
приходи от търговията с емисии за 
сградите и за автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО.

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от промените в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета41 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират 40% от общите разходи за 
своите планове. За тази цел, както и за 
да се ускорят инвестициите и мерките и 
да се облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да използват, 
наред с другото, своите очаквани 
приходи от търговията с емисии за 
сградите и за автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО.

__________________ __________________
41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15,12,2020 г., стр. 1).

41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 
424, 15,12,2020 г., стр. 1).

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на домакинствата, 

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза пряко на 
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микропредприятията и ползвателите на 
транспорт, които са уязвими и особено 
засегнати от включването на емисиите 
на парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност и 
гражданите без възможност да ползват 
обществен транспорт като алтернатива 
на личните им автомобили (в 
отдалечени и селски райони).

домакинствата, микропредприятията, 
МСП и ползвателите на транспорт, 
включително които са уязвими и 
особено засегнати от въздействието на 
прехода към неутралност по 
отношение на климата, включително 
от ценообразуването на въглерода, по-
специално домакинствата в 
енергийна бедност, хора, живеещи в 
периферни и изолирани райони, в по-
слабо развити региони или 
територии, страдащи от сериозни 
неблагоприятни условия и  в 
демографски спад, и гражданите без 
възможност да ползват обществен 
транспорт като алтернатива на личните 
им автомобили, и особено в 
отдалечените и селските райони; 
условията за подпомагане от Фонда 
не налагат никаква бюрократична 
тежест или допълнителни разходи за 
домакинствата и обитателите на 
сгради под наем.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по отношение 
на климата чрез справяне със 
социалните последици от включването 
на емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО. Специфичната 
цел на фонда е да подпомага уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт чрез временно 
пряко подпомагане на доходите и чрез 
мерки и инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по отношение 
на климата, при който никой не е 
оставен да се справя сам, чрез 
справяне със социалните последици от 
този преход и като допринася за 
социално справедливо намаляване на 
емисиите в секторите на 
транспорта и сградния фонд. 
Специфичната цел на фонда е да 
подпомага уязвимите домакинства, 
микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт чрез временно пряко 
подпомагане на доходите и чрез мерки и 
инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, 
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на енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
и съхранението на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до ефективни 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии на достъпна цена при 
поддържане на технологична 
неутралност.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „саниране на сгради“ означава 
всички видове обновяване, свързано с 
енергопотреблението, включително 
изолирането на сградната обвивка, т.е. 
стени, покрив, под, подмяна на 
прозорци, подмяна на уреди за 
отопление, охлаждане и готвене, и 
монтиране на инсталации за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници на място;

(1) „саниране на сгради“ означава 
всички видове обновяване, свързано с 
енергопотреблението, включително 
изолирането на сградната обвивка, т.е. 
стени, покрив, под, подмяна на 
прозорци, подмяна на уреди за 
отопление, охлаждане и готвене, 
модернизиране на електрически 
инсталации и монтиране на инсталации 
за производство на енергия от 
възобновяеми източници на място, 
както и нейното съхранение, и 
включително всякакви видове 
свързани с безопасността ремонтни 
дейности, извършвани по същото 
време, като например сеизмична 
защита, електрическа безопасност, 
детектори и сигнализатори за дим;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „основно саниране на сгради“ 
означава основно саниране съгласно 
определението в [член 2, параграф 19 
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от предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност 
(преработен текст), COM(2021) 558 
final (ДЕХС)];

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) „енергийната ефективност на 
първо място“ означава „енергийната 
ефективност на първо място“ 
съгласно определението в член 2, 
точка 18 от Регламент (ЕС) 
2018/1999;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „малки или средни 
предприятия“ или „МСП“ означава 
малки или средни предприятия по 
смисъла на определението в член 2 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията1a;
__________________
1a Препоръка на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определението за 
микро, малки и средни предприятия 
(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „ползватели на транспорт“ 
означава домакинства или 
микропредприятия, които използват 
различни варианти на транспорт и 
мобилност;

(10) „ползватели на транспорт“ 
означава домакинства, 
микропредприятия или МСП, които 
използват различни варианти на 
транспорт и мобилност;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „уязвими домакинства“ означава 
домакинства в енергийна бедност или 
домакинства, включително такива с 
ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
сградите в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с нужните средства да 
санират сградата, която обитават;

(11) „уязвими домакинства“ означава 
домакинства в енергийна бедност или 
домакинства, включително такива с 
ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от повишения на 
цените на енергията;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „уязвими микропредприятия“ 
означава микропредприятия, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
сградите в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат със нужните средства да 
санират сградата, която заемат;

(12) „уязвими микропредприятия“ 
означава микропредприятия, които са 
значително засегнати от 
въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата и от липса на начини за 
саниране на сградата, която заемат, и 
имат нужда от подкрепа за 
превключване към по-устойчиви 
възможности за транспорт;
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) „уязвими малки и средни 
предприятия“ или „МСП“ означава 
малки и средни предприятия, които 
са засегнати значително от 
въздействието на прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, не разполагат със нужните 
средства да санират сградата, която 
заемат, нито да модернизират 
пътните превозни средства, на които 
разчитат за осъществяването на 
стопанската си дейност;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с нужните средства да 
купят превозни средства с нулеви или 
ниски емисии или да преминат към 
алтернативни устойчиви видове 
транспорт, включително обществен 
транспорт, по-специално в селските и 
отдалечените райони.

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, по-специално 
в селските и отдалечените райони.

Изменение 29
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 съгласно 
определените в същия член процедура и 
срокове. Планът трябва да съдържа 
набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за справяне с въздействието 
на определянето на цени на 
въглеродните емисии върху уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, за да бъдат 
осигурени отопление, охлаждане и 
мобилност на достъпни цени, като 
същевременно съпътстват и ускоряват 
мерките за постигане на целите на ЕС в 
областта на климата.

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 съгласно 
определените в същия член процедура и 
срокове, и следвайки, където е 
възможно, консултации с 
регионалните и местните органи и 
организации на гражданското 
общество, работещи с населението, 
което е в положение на уязвимост, и 
прилагането на принципа на 
партньорство. Планът трябва да 
съдържа набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за справяне с въздействието 
на прехода към неутралност по 
отношение на климата върху 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт, за да бъдат осигурени 
ефективни отопление, охлаждане и 
мобилност на достъпни цени, като 
същевременно съпътстват и ускоряват 
мерките за постигане на целите на ЕС в 
областта на климата.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Плановете отчитат в 
максимална степен принципа 
„енергийната ефективност на първо 
място“. Държавите членки вземат 
предвид наскоро публикуваните 
препоръка и насоки относно 



PE703.206v03-00 232/334 RR\1256567BG.docx

BG

прилагането на принципа1a, в които 
се обяснява как решенията в 
областта на планирането, 
политиката и инвестициите могат 
да намалят потреблението на 
енергия в редица ключови сектори, 
включително енергетиката и 
транспорта.
__________________
1a Препоръка на Комисията C(2021) 
7014 final от 28.9.2021 г. относно 
принципа за поставяне на 
енергийната ефективност на първо 
място: от принципите към 
практиката. Насоки и примери за 
прилагането на принципа при 
вземането на решения в енергийния 
сектор и извън него.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Планът може да включва 
национални мерки за осигуряване на 
временно пряко подпомагане на 
доходите на уязвимите домакинства и 
домакинствата, които са уязвими 
ползватели на транспорт, за да се 
намалят последиците от 
нарастването на цената на 
изкопаемите горива в резултат от 
включването на сградния фонд и 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/EО.

2. Планът може да включва 
национални мерки за осигуряване на 
наблюдавано временно пряко 
подпомагане на доходите на уязвими 
домакинства и домакинства, които са 
уязвими ползватели на транспорт, за да 
се намали въздействието на прехода 
към неутралност по отношение на 
климата, покачването на цените на 
енергията и/или въздействието на 
ценообразуването на емисиите върху 
електричеството, отоплението и 
транспорта, докато се осигури бързо 
дълготрайно решение за намаляване 
на разходите за енергия и транспорт 
чрез саниране и други мерки в обхвата 
на член 6 от настоящия регламент 
без допълнителни разходи за крайния 
бенефициент.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, 
реализиране на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, извършване 
на саниране на сградите и 
декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на производството на 
енергия от възобновяеми източници;

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за подобряване на 
енергийните характеристики и 
повишаване на енергийната 
ефективност на сградите, и осигуряване 
на тяхната безопасност чрез 
прилагането на активни и пасивни 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, извършване на инспекции 
на електрическата, 
противопожарната и сеизмичната 
безопасност и саниране, извършване 
на саниране и инсталиране на 
съоръжения за производството на 
енергия от възобновяеми източници на 
място и наблизо, както и нейното 
съхранение, за да се отговори на 
остатъчни енергийни нужди, 
включително от отопление и 
охлаждане;

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) предоставяне на финансова и 
техническа подкрепа за общности за 
възобновяема енергия и за ръководени 
от общностите проекти за местно 
развитие в градските и селските 
райони, включително енергийни 
системи, основани на местен 
ангажимент, както и за 
договорености за ангажиране и 
изграждане на капацитет на местно 
равнище, прилагани чрез граждански 
проекти;
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Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) финансиране на мерки за 
преодоляване на непаричните пречки 
пред подобряването на енергийната 
ефективност на сградите и 
използването на енергия от 
възобновяеми източници, както и 
пречките пред достъпа до устойчива 
мобилност и услуги за обществен 
транспорт, с цел борба с енергийната 
бедност и транспортната бедност. 
Те могат да включват енергийни 
консултации и консултантски услуги, 
включително на общностно равнище;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансиране на мерки и 
инвестиции за разширено внедряване на 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

б) финансиране на мерки и 
инвестиции с трайно въздействие за 
разширено внедряване и използване на 
мобилност и транспортни услуги с 
нулеви и ниски емисии, особено в 
селските, периферните и 
изолираните райони, в по-слабо 
развитите региони или територии, в 
регионите със сериозни 
неблагоприятни условия и в 
демографски спад, включително 
подкрепа за информацията, 
изграждане на капацитет и обучение, 
необходими за прилагането на тези 
мерки и инвестиции, като 
същевременно се зачита 
технологичната неутралност;



RR\1256567BG.docx 235/334 PE703.206v03-00

BG

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Плановете се оповестяват 
публично и стават достъпни.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с член 3 за намаляване на 
последиците, посочени в буква в) на 
настоящия параграф, заедно с обяснение 
как те действително биха допринесли за 
постигането на целите, определени в 
член 1, в цялостния контекст на 
съответните политики на държавата 
членка;

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с член 3 и член 6 за борба 
с енергийната бедност и 
транспортната бедност за 
намаляване на последиците, посочени в 
буква в) на настоящия параграф, заедно 
с обяснение как те действително биха 
допринесли за постигането на целите, 
определени в член 1, в цялостния 
контекст на съответните политики на 
държавата членка;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) конкретни съпътстващи мерки, 
необходими за осъществяване на 
предвидените в плана мерки и 
инвестиции и за намаляване на 
последиците, посочени в буква в), както 
и информация относно съществуващо 
или планирано финансиране на мерки и 
инвестиции от други източници на 
Съюза, международни източници, 

б) конкретни съпътстващи мерки, 
които са необходими за осъществяване 
на предвидените в плана мерки и 
инвестиции и за намаляване на 
последиците, посочени в буква в), както 
и информация относно съществуващо 
или планирано финансиране на мерки и 
инвестиции от други източници на 
Съюза, международни източници, 
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публични или частни източници; публични или частни източници;

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки с цел подпомагане на 
собственици на жилища и 
наемодатели за постигане на 
съответствие с минималните 
стандарти за енергийна 
ефективност, включително чрез 
социални гаранции;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прогноза относно вероятните 
последици, които нарастването на 
цените ще има за домакинствата, и по-
специално за разпространението на 
енергийна бедност, за 
микропредприятията и за ползвателите 
на транспорт; прогнозата трябва да 
включва по-специално приблизителна 
оценка и определяне кои домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт са уязвими; последиците 
трябва да бъдат анализирани при 
достатъчно равнище на разбивка по 
райони, като се вземат предвид такива 
елементи като достъп до обществен 
транспорт и основни услуги и се 
определят най-засегнатите области, по-
специално отдалечените и селските 
райони;

в) прогноза относно вероятните 
последици, които нарастването на 
цените ще има за домакинствата, и по-
специално за разпространението на 
енергийна и транспортна бедност, за 
микропредприятията, за МСП и за 
ползвателите на транспорт; прогнозата 
трябва да включва по-специално 
приблизителна оценка и определяне на 
това кои домакинства, 
микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт са уязвими; последиците 
трябва да бъдат анализирани при 
подходящо равнище на разбивка по 
райони и разбити по полов признак 
данни, като се вземат предвид 
националните специфики, такива 
елементи като достъп до обществен 
транспорт и основни услуги и се 
определят най-засегнатите области, по-
специално отдалечените и селските 
райони;
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато планът предвижда 
мерките по член 3, параграф 2, се 
посочват критериите за определяне на 
отговарящите на условията крайни 
получатели, предвиденият срок за 
въпросните мерки и тяхната обосновка 
въз основа на количествена оценка и 
качествено пояснение как се очаква 
мерките в плана да намалят енергийната 
и транспортната бедност и уязвимостта 
на домакинствата, микропредприятията 
и ползвателите на транспорт от 
нарастване на цените на автомобилния 
транспорт и на горивата за отопление;

г) когато планът предвижда 
мерките по член 3, параграф 2, се 
посочват критериите за определяне на 
отговарящите на условията крайни 
получатели, предвиденият срок за 
въпросните мерки и тяхната обосновка 
въз основа на количествена оценка и 
качествено пояснение как се очаква 
мерките в плана, като например 
мерките за саниране, за инвестиции в 
развитието и разширяването на 
инфраструктурата на обществения 
транспорт, както и на 
технологичната цифрова 
инфраструкрура, да намалят 
енергийната и транспортната бедност и 
уязвимостта на домакинствата, 
микропредприятията, МСП и 
ползвателите на транспорт от 
нарастване на цените на автомобилния 
транспорт и на горивата за отопление;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предвидените ключови етапи, 
целите и примерният график за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които трябва да са 
завършени до 31 юли 2032 г.;

д) предвидените ключови етапи, 
целите за намаляване на броя на 
уязвимите домакинства, уязвимите 
микропредприятия и уязвимите МСП 
и примерният график за изпълнението 
на мерките и инвестициите, които 
трябва да са завършени до 
31 юли 2032 г.;
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) очаквания размер на 
предварителното финансиране, 
необходимо за въвеждане на мерките;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) мерките за предотвратяване 
на бюрократичната тежест по 
отношение на домакинствата 
бенефициери, които получават 
подкрепа от фонда;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки изготвят 
подробна комуникационна стратегия, 
която ще използват, за да достигнат 
до хората, които са в енергийна 
бедност и/или свързана с 
мобилността бедност или рискуват 
да се озоват в съответното 
положение, и да ги информират. 
Държавите членки предоставят 
информация на крайните 
бенефициери относно 
допустимостта и начините за 
достъп до финансиране и вземат 
мерки за лична помощ и насоки.
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плановете следва да са 
съгласувани с включената информация 
и поетите ангажименти от държавите 
членки в съответствие с Плана за 
действие на Европейския стълб на 
социалните права и Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057, с техните 
оперативни програми във връзка с 
политиката на сближаване съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/105855, с техните 
планове за възстановяване и 
устойчивост съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/241 на 
Европейския парламент и на Съвета56, с 
техните дългосрочни стратегии за 
енергийно обновяване на сгради 
съгласно Директива 2010/31/ЕС и с 
техните актуализирани интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Освен това те 
следва да допълват плановете за 
справедлив преход съгласно Регламент 
(ЕС) 2021/1056 на Европейския 
парламент и на Съвета57.

2. Плановете следва да са 
съгласувани с включената информация 
и поетите ангажименти от държавите 
членки в съответствие с Плана за 
действие на Европейския стълб на 
социалните права и Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057, с техните 
оперативни програми във връзка с 
политиката на сближаване съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/105855, с техните 
планове за възстановяване и 
устойчивост съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/241 на 
Европейския парламент и на Съвета56, с 
техните дългосрочни стратегии за 
енергийно обновяване на сгради 
съгласно Директива 2010/31/ЕС и с 
техните актуализирани интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Освен това те 
следва да допълват териториалните 
планове за справедлив преход съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета57, 
ето защо всички тези финансови 
инструменти следва да засилят 
полезното взаимодействие на 
мерките и същевременно да 
предотвратят и избегнат всяка 
възможност за двойно финансиране.

__________________ __________________
55 Регламент (ЕС) 2021/1058 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 г. относно Европейския 
фонд за регионално развитие и относно 
Кохезионния фонд (ОВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 60).

55 Регламент (ЕС) 2021/1058 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 г. относно Европейския 
фонд за регионално развитие и относно 
Кохезионния фонд (ОВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 60).

56 Регламент (ЕС) 2021/241 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

56 Регламент (ЕС) 2021/241 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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12 февруари 2021 г. за създаване на 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., 
стр. 17).

12 февруари 2021 г. за създаване на 
Механизъм за възстановяване и 
устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., 
стр. 17).

57 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

57 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) саниране на сгради; б) саниране на сгради със 
значително спестяване на енергийни 
разходи;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мобилност и транспорт с нулеви 
и с ниски емисии;

в) мобилност и транспорт с нулеви 
и с ниски емисии при спазване на 
технологичната неутралност;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, на 
уязвимите микропредприятия и 
ползватели на транспорт, включително в 

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, по-специално 
домакинствата в енергийна и 
транспортна бедност, на уязвимите 
микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт, включително в селските и 
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селските и в отдалечените райони. в отдалечените райони, разбити по 
пол;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подобряване на безопасността, 
по-специално чрез намаляване на броя 
на сградите с опасни 
електроинсталации, по-широко 
въвеждане на детектори за дим, 
управление на димните емисии, 
сеизмична защита и автоматично 
потушаване на пожари;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) предприятията, които се 
ползват от фонда, са обвързани със 
спазването на приложимите условия 
на труд и задълженията на 
работодателите, произтичащи от 
трудовото право и/или колективните 
трудови договори.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на временно пряко 
подпомагане на доходите на уязвимите 

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на временно пряко 
подпомагане на доходите на уязвимите 
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домакинства и на онези от тях, които са 
ползватели на транспорт, за да поемат 
повишението на цените за автомобилен 
превоз и на цените на горивата за 
отопление. Това подпомагане следва да 
намалява с течение на времето и да не 
надвишава прякото въздействие на 
търговията с емисии за сградния 
фонд и за автомобилния транспорт. 
Прякото подпомагане на доходите е 
допустимо само в срока, определен в 
член 4, параграф 1, буква г).

домакинства и на онези от тях, които са 
ползватели на транспорт, за да поемат 
повишението на цените за автомобилен 
превоз и на цените на горивата за 
отопление. Това подпомагане следва да 
намалява с течение на времето. Прякото 
подпомагане на доходите е допустимо 
само в срока, определен в член 4, 
параграф 1, буква г).

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и инвестиции, 
при условие, че те са в полза главно на 
уязвими домакинства, 
микропредприятия или ползватели на 
транспорт и са предназначени за:

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и дългосрочни 
инвестиции с трайно въздействие, при 
условие, че те са в полза главно на 
уязвими домакинства, МСП и 
микропредприятия или ползватели на 
транспорт и са предназначени за:

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане на санирането на 
сгради, особено за лицата, настанени 
в сгради с най-ниски енергийни 
характеристики, включително под 
формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране от 
наема, независимо от собствеността на 
съответните сгради;

a) подпомагане на санирането на 
сгради, като например основно и 
поетапно основно саниране, по 
отношение на социалните жилища и 
необлагодетелстваните райони, 
особено за хората, които обитават 
сградите с най-лоши характеристики, 
като например финансова подкрепа 
или фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране от 
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наема независимо от собствеността на 
съответните сгради, като 
същевременно се гарантира, че 
разходите за саниране не оказват 
въздействие върху домакинствата, 
по-специално наемателите, 

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) насърчаване на достъпа до 
енергийно ефективни жилища под 
формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) принос за декарбонизацията, 
включително електрифицирането, на 
отоплението и охлаждането на сградите 
и приготвянето на храна в тях и 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, което 
допринася за икономии на енергия;

б) принос за декарбонизацията, 
включително електрифицирането, 
цифровизацията на отоплението и 
охлаждането на сградите, 
електроуредите, и приготвянето на 
храна в тях и интегрирането и 
съхранението на енергия, което 
допринася за икономии на енергия, 
както е определено в [ДЕХС];

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 

в) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 
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предоставянето на решения за 
реновиране на приемливи цени, 
осигуряващи енергийна ефективност, и 
подходящи инструменти за 
финансиране в съответствие със 
социалните цели на фонда;

предоставянето на безопасни и 
достъпни на приемливи цени решения 
за саниране с цел енергийна 
ефективност, включително такива, 
при които се използват устойчиви и 
иновативни строителни материали в 
пълно съответствие с принципа на 
кръговата икономика, и подходящи 
инструменти за финансиране в 
съответствие със социалните цели на 
фонда;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) предоставяне на целенасочена 
информация, подкрепа, изграждане на 
капацитет и обучение, необходими за 
прилагане на решенията за саниране, 
осигуряващи енергийна ефективност, 
и предоставяне на достъп до 
мобилност и транспортни услуги с 
нулеви и с ниски емисии;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) подкрепа за включването на 
подходящи гаранции при санирането 
на сгради, особено за най-уязвимите 
обитатели, включително под 
формата на техническа помощ и 
финансова подкрепа;

Изменение 60
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на достъп до 
превозни средства с нулеви и с ниски 
емисии и до велосипеди, включително 
финансова подкрепа или фискални 
стимули за купуване на такива, както и 
за съответна публична и частна 
инфраструктура, включително за 
зареждане с електроенергия или с 
гориво; за помощ във връзка с превозни 
средства с ниски емисии се представя 
график за постепенно намаляване на 
помощта;

г) осигуряване на достъп до 
транспортни средства с нулеви и с 
ниски емисии, велосипеди, други 
превозни средства, включително 
финансова подкрепа или фискални 
стимули за купуване на такива, както и 
за съответна публична и частна 
инфраструктура, включително за 
зареждане с електроенергия или с 
гориво; за помощ във връзка с превозни 
средства с ниски емисии се представя 
график за постепенно намаляване на 
помощта наред с прилагането на 
дългосрочни решения без 
допълнителни разходи за 
домакинствата бенефициери;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подкрепа за уязвимите МСП и 
микропредприятия при обновяването 
на техните автомобилни паркове, по-
специално чрез предлагане на 
персонализирани консултации 
относно възможни алтернативни 
превозни средства и целева помощ за 
купуване на нови, с нулеви или с ниски 
емисии;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на безплатен достъп 
до обществен транспорт или адаптирани 
тарифи за такъв достъп и насърчаване 
на услугите за мобилност по заявка и за 
споделена мобилност;

д) осигуряване на безплатен достъп 
до обществен транспорт или адаптирани 
тарифи за такъв достъп и насърчаване 
на услугите за мобилност по заявка и за 
споделена мобилност, включително 
социална споделена мобилност;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 
предоставянето на услуги за мобилност 
и транспорт с нулеви и с ниски емисии 
на приемливи цени и внедряване на 
атрактивни възможности за активна 
мобилност за селските, островните, 
планинските, отдалечените и по-трудно 
достъпните райони или за по-слабо 
развитите райони и области, 
включително по-слабо развитите 
крайградски райони.

е) насърчаване на цифровата 
свързаност и технологични решения 
за подпомагане на хора, публични и 
частни субекти при поддръжката, 
разработването и предоставянето на 
ефикасни услуги за мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии на 
приемливи цени и внедряване на 
атрактивни възможности за активна 
мобилност за селските, островните, 
планинските, отдалечените и по-трудно 
достъпните райони или за по-слабо 
развитите райони и области, 
включително по-слабо развитите 
крайградски райони.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ea (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) насърчаване на цифровата 
свързаност и технологичните 
решения за подпомагане на хората, 
засегнати от транспортна бедност, в 
селските, островните, планинските, 
отдалечените и по-слабо достъпните 
райони, така че да имат достъп до 
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основни услуги или обществен 
транспорт;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) подкрепа за мерките, свързани 
със замяната на стари и неефективни 
отоплителни системи, като се 
обърне специално внимание на 
подпомагането на уязвимите 
домакинства и на уязвимите 
микропредприятия.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато в своя план дадена 
държава членка докаже, че 
посочените в параграф 1 публични 
интервенции не компенсират напълно 
повишението на цената в резултат 
от включването на секторите на 
сградния фонд и на автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, в прогнозните 
общи разходи може да бъде включено 
пряко подпомагане на доходите, в 
границите на повишението на 
цената, което не е напълно 
компенсирано.

заличава се

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прехвърляне на ползите на 
домакинствата, микропредприятията и 
ползвателите на транспорт

Прехвърляне на ползите на 
домакинствата, микропредприятията, 
МСП и ползвателите на транспорт

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни 
субекти, различни от уязвими 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, ако тези 
субекти изпълняват мерки и 
инвестиции, от които в крайна сметка се 
ползват уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни и 
субекти с нестопанска цел, различни от 
уязвими домакинства, 
микропредприятия, МСП и ползватели 
на транспорт, ако тези субекти 
изпълняват мерки и инвестиции, от 
които в крайна сметка се ползват 
уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
необходимите законови и договорни 
защитни мерки за гарантиране, че 
цялата полза се прехвърля на 
домакинствата, микропредприятията и 
ползвателите на транспорт.

Държавите членки осигуряват 
необходимите законови и договорни 
защитни мерки за гарантиране, че 
цялата полза се прехвърля на 
домакинствата, микропредприятията, 
МСП и ползвателите на транспорт.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2025—2027 г. е 23 700 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода от 
2024 г. най-късно до 2027 г. е най-
малко 23 700 000 000 EUR по текущи 
цени.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 
2028—2032 г. е 48 500 000 000 EUR по 
текущи цени и зависи от наличието на 
сумите съгласно годишните тавани на 
приложимата многогодишна финансова 
рамка, посочени в член 312 ДФЕС.

2. Финансовият пакет за 
изпълнението на фонда за периода 2028 
– 2032 г. е най-малко 48 500 000 000 
EUR по текущи цени и зависи от 
наличието на сумите съгласно 
годишните тавани на приложимата 
многогодишна финансова рамка, 
посочени в член 312 ДФЕС.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки може да 
възложат на управляващите органи на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057, и на 
оперативните програми за политиката 
на сближаване съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/1058 изпълнението 
на мерките и инвестициите, ползващи се 
от този фонд, когато това е приложимо с 
оглед на полезните взаимодействия с 
тези фондове на Съюза и в съответствие 
с целите на фонда. В своите планове 
държавите членки заявяват намерението 

2. Държавите членки са свободни, 
в зависимост от националната си 
структура, да избират на кои органи 
да бъде възложено изпълнението на 
мерките и инвестициите, които се 
ползват от фонда. Ако желаят, 
държавите членки може да възложат 
на управляващите органи на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057, и на 
оперативните програми за политиката 
на сближаване съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/1058 изпълнението 
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си за възлагане на тези органи. на мерките и инвестициите, ползващи се 
от този фонд, когато това е приложимо с 
оглед на полезните взаимодействия с 
тези фондове на Съюза и в съответствие 
с целите на фонда. В своите планове 
държавите членки заявяват намерението 
си за възлагане на тези органи.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки може да 
включат в плановете си, като част от 
прогнозните общи разходи, плащанията 
за допълнителна техническа подкрепа 
съгласно член 7 от 
Регламент (ЕС) 2021/240 и размера на 
паричната вноска за целите на раздела 
„Държави членки“ съгласно съответните 
разпоредби от Регламент (ЕС) 2021/523. 
Тези разходи не надвишават 4 % от 
общия размер на отпуснатите 
финансови средства за плана, а 
съответните мерки, определени в плана, 
са в съответствие с настоящия 
регламент.

3. Държавите членки може да 
включат в плановете си, като част от 
прогнозните общи разходи, плащанията 
за допълнителна техническа подкрепа 
съгласно член 7 от 
Регламент (ЕС) 2021/240 и размера на 
паричната вноска за целите на раздела 
„Държави членки“ съгласно съответните 
разпоредби от Регламент (ЕС) 2021/523. 
Тези разходи не надвишават 4 % от 
общия размер на отпуснатите 
финансови средства за плана, а 
съответните мерки, определени в плана, 
са в съответствие с настоящия 
регламент. Освен това при 
необходимост държавите членки 
могат да предлагат мерки за 
допълнителна техническа помощ за 
укрепване на капацитета и 
ефективността на публичните 
органи и субекти, на бенефициерите и 
на съответните партньори, 
необходими за ефективното 
управление и използване на 
фондовете.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По искане на държава членка 
заедно с представянето на нейните 
социални планове във връзка с 
климата Комисията извършва 
плащане за предварително 
финансиране в размер на до 15% от 
финансовата вноска. Комисията 
извършва съответното плащане, 
доколкото е възможно, в срок от два 
месеца след приемането от нейна 
страна на правното задължение, 
посочено в член 18. Това ще 
гарантира, че уязвимите 
домакинства, уязвимите МСП и 
уязвимите микропредприятия могат 
да получат подкрепа от фонда 
възможно най-скоро.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки поемат най-
малко 50 % от общите прогнозни 
разходи по своите планове.

1. Държавите членки поемат най-
малко 40% от общите прогнозни 
разходи по своите планове.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали планът представлява 
отговор на социалното въздействие 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт в дадената държава членка и 
на предизвикателствата пред тях, 
възникнали като последица от 

i) дали планът представлява 
отговор на социалното въздействие 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия, МПС и ползватели 
на транспорт в дадената държава членка 
и на предизвикателствата пред тях, 
произтичащи от въздействия на 
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включването на сградите и 
автомобилния транспорт в схемата 
за търговия с емисии съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО, 
по-специално домакинствата в 
енергийна бедност, съответно вземайки 
под внимание предизвикателствата, 
определени в направените от Комисията 
оценки на актуализирания интегриран 
национален план на съответната 
държава членка в областта на 
енергетиката и климата и на напредъка 
по него съгласно член 9, параграф 3, 
член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 
препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 
2050 г. Тук се вземат предвид 
конкретните предизвикателства и 
отпуснатите финансови средства на 
въпросната държава членка;

прехода към неутралност по 
отношение на климата, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, 
съответно вземайки под внимание 
предизвикателствата, определени в 
направените от Комисията оценки на 
актуализирания интегриран национален 
план на съответната държава членка в 
областта на енергетиката и климата и на 
напредъка по него съгласно член 9, 
параграф 3, член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 
препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 2050 
г. Тук се вземат предвид конкретните 
предизвикателства и отпуснатите 
финансови средства на въпросната 
държава членка;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) дали планът включва мерки и 
инвестиции, които допринасят за 
прехода към зелена икономика, 
включително за справяне с 
произтичащите от него 
предизвикателства, и по-специално за 
постигането на целите на Съюза за 
2030 г. в областта на климата и 
енергетиката и на междинните цели от 
стратегията за мобилността.

iii) дали планът включва 
иновативни и съществуващи мерки и 
инвестиции, включително в цифрови 
решения за справяне със социалните 
въздействия на прехода към зелена 
икономика, и по-специално за 
постигането на целите на Съюза за 2030 
г. и 2050 г. в областта на климата и 
енергетиката и на междинните цели от 
стратегията за мобилността.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в енергийна бедност, във 
въпросната държава членка;

i) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия, МСП 
и ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в енергийна бедност, във 
въпросната държава членка;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) дали се очаква мерките, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективен 
мониторинг и ефективно изпълнение на 
плана, включително предвидения 
график, ключовите етапи и целите и 
свързаните тях показатели;

ii) дали се очаква мерките, 
предложени от съответната държава 
членка, да осигурят ефективен 
мониторинг и ефективно изпълнение на 
плана, включително участие на всички 
съответни заинтересовани страни в 
съответствие с принципа на 
партньорство, предвидения график, 
ключовите етапи и целите и свързаните 
тях показатели;

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дали предложените мерки са 
достатъчно ефективни на 
национално равнище и дали не 
добавят допълнителна 
административна тежест;

Изменение 81
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните 
преки последици от схемата за 
търговия с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт, въведена 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, 
въпросната държава членка може да 
представи на Комисията изменение на 
своя план, за да включи необходимите и 
надлежно обосновани промени. 
Държавите членки могат да поискат 
техническа подкрепа за подготовката на 
такова искане.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
изменения план в съответствие с 
член 15.

2. Комисията прави оценка на 
изменения план в съответствие с член 
15 и предоставя насоки относно най-
ефективните мерки и инвестиции, 
предвидени в член 6, параграф 2.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка следва да оцени 

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка прави оценка на 
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целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
схемата за търговия с емисии за 
сградния фонд и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно 
глава IVa от Директива 2003/087/EО. 
Тези оценки се представят на Комисията 
като част от докладването на всеки две 
години за напредъка съгласно член 17 
от Регламент (ЕС) 2018/1999.

целесъобразността на своя план предвид 
постигане на целта за изкореняване 
на енергийната бедност и на 
транспортната бедност, като 
същевременно постига целите на 
Съюза в областта на енергетиката и 
на климата. Тези оценки се представят 
на Комисията като част от докладването 
на всеки две години за напредъка 
съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода 2025—2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО.

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046 за периода от 
2024 най-късно до 2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Получателите на финансиране 
от Съюза посочват произхода на 
средствата и осигуряват видимост на 
финансирането от Съюза, по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и 

2. Държавите членки 
гарантират, че получателите на 
финансиране от Съюза посочват 
произхода на средствата и осигуряват 
видимост на финансирането от Съюза, 
по-специално когато популяризират 
действията и резултатите от тях, като 
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пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

предоставят последователна, ефективна 
и пропорционална целева информация 
на различни видове публика, 
включително медиите и 
обществеността.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) през 2027 г., оценка на плана, 
предвидена в член 17, параграф 5, 
предвид действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт, въведена 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/087/EО;

е) през 2027 г., оценка на плана, 
предвидена в член 17, параграф 5, 
предвид действителните преки 
последици за енергийната и 
транспортната бедност в Съюза;

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В доклада за оценка се оценява 
по-конкретно до каква степен са 
постигнати определените в член 1 цели 
на фонда, ефективността на 
използването на ресурсите и добавената 
стойност от Съюза. В него се разглежда 
дали продължават да са целесъобразни 
всички цели и действия, определени в 
член 6, като се имат предвид 
въздействието на схемата за търговия с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО и 
предприетите от държавите членки 
национални мерки за изпълнение на 
задължителните годишни цели за 
намаляване на емисиите на парникови 

3. В доклада за оценка се оценява 
по-конкретно до каква степен са 
постигнати определените в член 1 цели 
на фонда, ефективността на 
използването на ресурсите и добавената 
стойност от Съюза. В него се разглежда 
дали продължават да са целесъобразни 
всички цели и действия, определени в 
член 6, като се имат предвид 
въздействието на схемата за търговия с 
емисии съгласно глава IVa от Директива 
2003/87/EО и предприетите от 
държавите членки национални мерки за 
изпълнение на задължителните годишни 
цели за намаляване на емисиите на 
парникови газове съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/842 на Европейския 
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газове съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета63 
върху емисиите на парникови газове. 
Разглежда се също така дали 
продължава да е адекватен финансовият 
пакет на фонда във връзка с евентуални 
промени относно продажбата на квоти 
чрез търг съгласно схемата за търговия с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт в 
съответствие с глава IVa от 
Директива 2003/87/EО и други уместни 
съображения.

парламент и на Съвета63 върху емисиите 
на парникови газове. Разглежда се също 
така дали продължава да е адекватен 
финансовият пакет на фонда във връзка 
с евентуални промени относно 
продажбата на квоти чрез търг съгласно 
схемата за търговия с емисии в 
съответствие с глава IVa от Директива 
2003/87/EО и други уместни 
съображения.

__________________ __________________
63 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26-42).

63 Регламент (ЕС) 2018/842 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. за задължителните 
годишни намаления на емисиите на 
парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г., 
допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на 
задълженията, поети по Парижкото 
споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 
19.6.2018 г., стр. 26-42).
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Докладчик по становище: Лейла Шайби

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта, която си постави ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата през 
2050 г., е от съществено значение, за да се избегнат най-катастрофалните последици от 
изменението на климата. Предложените от Европейската комисия средства за постигане 
на тази цел повдигат обаче въпроси, по-специално по отношение на социалната 
справедливост и екологичната ефективност. 
В областта на мобилността в повечето случаи няма гъвкавост при транспортните разходи 
за уязвимите домакинства и микропредприятия. Поради това увеличението на цената на 
бензина, пряко следствие от включването на автомобилния транспорт в схемата на 
Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), ще има като основен ефект 
намаляване на покупателната способност на домакинствата, без да дава възможност за 
действително преминаване към декарбонизирани транспортни средства или за 
намаляване на изминатите разстояния.  
Същевременно изчерпването на ресурсите, било то изкопаеми горива или суровини, 
прекъсванията в световната верига на доставки поради смущенията, причинени от 
пандемията от COVID-19, нестабилността на цените и геополитическото напрежение 
неизбежно водят до по-високи разходи за прехода към декарбонизирана икономика за 
домакинствата и предприятията. 
Следователно целта е да се подкрепят най-уязвимите, за да бъде необходимият 
екологичен преход социално справедлив, без да се натоварват бюджетите на 
домакинствата и микропредприятията. В това се състои смисълът на създаването на 
Социалния фонд за климата. Ето защо, за да се постигнат съгласувани и социално 
справедливи действия в областта на климата, следва да се откажем от разширяването на 
СТЕ на ЕС, целящо да се обхванат автомобилният транспорт и сградите. Същевременно 
създаването и прилагането на Социалния фонд за климата трябва да се гарантира чрез 
финансиране, което не зависи от включването на автомобилния транспорт и сградите в 
СТЕ на ЕС. В този смисъл приходите от настоящата СТЕ на ЕС или от новите собствени 
ресурси могат да се използват като източници на финансиране. 
По този начин Социалният фонд за климата ще бъде чудесна възможност за подпомагане 
на държавите членки при въвеждането на необходимите мерки за постигане на реална 
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декарбонизация на транспорта. За тази цел бюджетът на Социалния фонд за климата ще 
трябва да съответства на необходимите инвестиции и да предоставя гъвкавост, за да 
може тези инвестиции да се направят предварително, преди разходите за прехода да 
засегнат инвестиционния капацитет.
Трябва да се постави ясен акцент върху структурните мерки, които позволяват да се 
намали драстично зависимостта ни от въглеродната мобилност, но следва да се постигне 
баланс, така че в областите, в които не е възможно въвеждането на ефективни 
алтернативи в краткосрочен план, уязвимите домакинства и микропредприятия да могат 
да продължат да използват транспортни средства, за да задоволяват основните си 
социално-икономически потребности. 
За да се идентифицират по-добре недостатъците и да се отговори на различните 
проблеми, които възникват, в европейското законодателство следва да се въведе 
определение за бедност във връзка с мобилността, както това вече е направено за 
енергийната бедност. Освен това е необходимо да се вземат предвид вече 
съществуващите неравенства, засягащи жените, и специфичните особености по 
отношение на мобилността на жените.  
И накрая, трябва да се даде приоритет на развитието на обществения транспорт, който е 
основният лост за декарбонизация на мобилността, особено в периферните и селските 
райони, където предлагането и транспортното обслужване не отговарят на нуждите на 
населението и предприятията. Същевременно е необходимо да се насърчава активната 
мобилност, особено колоезденето.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва комисията по заетост и социални въпроси 
и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, като 
водещи комисии, да вземат предвид следните изменения:
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Социален фонд за климата
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Докладчик по становище: Том Берендсен

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва комисията по заетост и социални въпроси 
и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, като 
водещи комисии, да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид член 174 от ДФЕС,

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО на 

(8) Тези изменения имат различно 
икономическо и социално въздействие 
върху различните сектори на 
икономиката, гражданите и държавите 
членки. Включването на емисиите на 
парникови газове от сградите и от 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета31 
следва по-конкретно да осигури 
допълнителен икономически стимул за 
инвестиране в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива и 
по този начин да ускори намаляването 
на емисиите на парникови газове. В 
съчетание с други мерки това следва в 
средносрочен до дългосрочен план да 
намали разходите за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт и да осигури 
нови възможности за създаване на 
работни места и за инвестиции.

Европейския парламент и на Съвета31 
следва по-конкретно да осигури 
допълнителен икономически стимул в 
допълнение на икономическия стимул 
от другите сектори, които отделят 
емисии на парникови газове, за 
инвестиране в намаляване на 
потреблението на изкопаеми горива и 
по този начин да ускори намаляването 
на емисиите на парникови газове. В 
съчетание с други мерки, които да 
осигурят устойчивост във времето на 
Социалния фонд за климата, и 
предложенията в резултат на 
преговорите за бъдещото 
преразглеждане на Директивата 
относно енергийните 
характеристики на сградите, това 
следва в средносрочен до дългосрочен 
план да намали разходите за сградния 
фонд и за автомобилния транспорт, по-
специално за живеещите в сградите с 
най-лоши характеристики и в 
социални жилища, да увеличи 
енергийната устойчивост на 
сградите, като намали тяхното 
енергопотребление и следователно 
емисиите на парникови газове, 
отделяни от тях, и да осигури нови 
възможности за създаване на работни 
места и за инвестиции.

__________________ __________________
31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

31 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 (ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За финансиране на такива (9) За финансиране на такива 
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инвестиции обаче са необходими 
средства. Освен това преди 
инвестициите да бъдат реализирани е 
вероятно да нараснат разходите на 
домакинствата за отопление, охлаждане 
и готвене, както и разходите на 
ползвателите на транспорт за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще прехвърлят 
разходите за въглеродни емисии на 
потребителите.

инвестиции обаче са необходими 
достатъчни и стабилни средства. 
Освен това преди инвестициите да 
бъдат реализирани, е вероятно да 
нараснат разходите на местните и 
регионалните органи, домакинствата и 
ползвателите на транспорт 
съответно за отопление, изолация, 
охлаждане и готвене, както и за 
автомобилен транспорт, тъй като 
доставчиците, обвързани със 
задължения съгласно търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт ще прехвърлят 
разходите за въглеродни емисии на 
потребителите. Необходимо е да се 
избягват само реактивни мерки, 
поради което фондът следва да 
започне своята дейност преди 
включването най-малко на частните 
домакинства и транспорт в обхвата 
на Директива 2003/87/ЕО (Директива 
за СТЕ), така че да има време да се 
подготвят най-уязвимите ползватели 
на транспорт и домакинства, както 
и за да се сведе до минимум 
необходимостта от плащания за 
пряко подпомагане на доходите. За 
тази цел е желателно предприетите 
от държавите членки мерки, които 
са в подкрепа на енергийната 
ефективност и са насочени към 
подобряване на качеството на 
въздуха, да бъдат съгласувани с целта 
за свеждане до минимум на 
въздействието от разширяването на 
обхвата на Директива 2003/87/ЕО.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В строителния сектор една 
цялостна реформа на сградната 
структура би довела до по-малко 
търсене на енергия, която ще вземе 
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предвид по по-ефективен начин 
хората, изложени на риск от 
изключване, а именно тези, които 
страдат най-много от енергийна 
бедност в ЕС. Тя също така ще 
противодейства на тенденцията към 
мобилност на домакинствата между 
селските, крайградските, градските и 
слабо населените райони, като по 
този начин ще се избегне тяхната 
засегнатост от потенциално по-
високи цени на жилищата и ще се 
предотвратят последващите емисии 
на парникови газове вследствие на 
повишеното използване на личен 
транспорт.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Тъй като преходът към по-
чиста Европа ще има икономическо и 
социално въздействие, което е трудно 
да се оцени предварително, могат да 
бъдат необходими допълнителни 
инвестиции и следователно 
финансови средства, за да се постигне 
ангажиментът за неутралност по 
отношение на климата, като 
същевременно се запази 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Увеличаването на цената на 
изкопаемите горива може 
непропорционално да засегне уязвимите 

(10) Увеличаването на цената на 
изкопаемите горива, енергията и 
транспорта може непропорционално 
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домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, които 
изразходват по-голямата част от 
доходите си за електроенергия и 
транспорт, които в определени райони 
нямат достъп до алтернативни решения 
за мобилност и транспорт на приемливи 
цени и които може да нямат финансов 
капацитет да инвестират в намаляване 
на потреблението на изкопаеми горива.

да засегне уязвимите домакинства, 
ползватели на транспорт, 
микропредприятия, включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица и— в надлежно обосновани 
случаи — уязвимите малки 
предприятия, които изразходват по-
голямата част от доходите си за 
електроенергия и транспорт, като така 
допълнително се изостря 
неравенството между регионите, и 
които в определени райони, по-
специално в селските, островните, 
планинските, периферните, 
отдалечените, слабо населените и по-
малко достъпните райони или в по-
слабо развитите региони или 
територии, включително в по-слабо 
развитите региони и крайградски 
райони, както и в регионите, които 
страдат от силно неблагоприятни 
демографски условия, и тези, в които 
се наблюдава демографски спад, нямат 
достъп до алтернативни решения за 
енергия, мобилност и транспорт на 
приемливи цени и които може да нямат 
финансов капацитет да инвестират в 
намаляване на потреблението на 
изкопаеми горива и в решения за 
енергия и транспорт с нулеви или 
ниски емисии. Амбициозни действия в 
областта на климата биха позволили 
на Съюза да намали равнището си на 
зависимост от внос на изкопаеми 
горива, което е над 60%1а, и по този 
начин биха защитили гражданите на 
ЕС от бързо нарастващи цени на 
енергията.

__________________
1а Евростат 2021 г.: Процент на 
енергийна зависимост на ЕС през 
2019 г.: 60.7%.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Ето защо е от основно 
значение по всеобхватен начин да се 
установи и определи като целеви 
този сектор от населението, за да се 
гарантира, че помощта от 
Социалния фонд за климата е бърза, 
ефикасна и добре насочена. За 
постигането на тази цел е 
необходимо създаването на 
определение за хората/кварталите в 
риск от социално изключване, което 
ще позволи да се установят с по-
голяма прецизност по-слабо 
развитите микрорайони (селски и 
градски) в рамките на по-развити 
райони, поради което е изключително 
необходимо да бъде създаден 
настоящият Социален фонд за 
климата с цел борба със социалните 
неравенства, които могат да 
възникнат при прилагането на 
различните мерки в областта на 
климата.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
възможност за достъп до основни 
енергийни услуги като охлаждане, 
необходимо поради повишаването на 
температурата, и отопление. През 
2018 г. около 34 милиона европейци са 
съобщили за невъзможност да 
поддържат домовете си достатъчно 
топли, а в проучване, проведено в целия 
ЕС през 2019 г., 6,9 % от населението на 
Съюза са заявили, че не могат да си 

(12) Това е още по-целесъобразно 
предвид съществуващите равнища на 
енергийна бедност. Енергията и 
достъпът до енергийни услуги на 
приемливи цени са от основно 
значение и съставляват част от 
основните и основополагащите 
социални права за социално 
приобщаване. Енергийна бедност е 
ситуация, в която домакинствата нямат 
възможност за достъп до подходящо 
ниво на основно енергоснабдяване с 
цел гарантиране на базово равнище на 
комфорт и здраве, като охлаждане, 
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позволят да отопляват дома си 
достатъчно32. По оценки на 
Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза. 
Социалните тарифи или прякото 
подпомагане на доходите могат да 
осигурят незабавна помощ за 
домакинствата, които се сблъскват с 
енергийна бедност, но единствено 
целенасочените структурни мерки, по-
специално реновирането с цел пестене 
на енергия, могат да осигурят трайни 
решения.

необходимо поради повишаването на 
температурата, и отопление. 
Домакинствата, засегнати от 
енергийна бедност, нямат достъп до 
основни услуги, които са в основата 
на достоен жизнен и здравен 
стандарт, включително подходящо 
отопление, охлаждане, осветление, 
транспорт и мобилност, както и 
енергия за електроуреди, поради 
комбинация от фактори, като 
например висок дял на разходите за 
енергия спрямо техния разполагаем 
доход, високи цени на енергията и 
ниска енергийна ефективност на 
сградите. През 2018 г. около 
34 милиона европейци са съобщили за 
невъзможност да поддържат домовете 
си достатъчно топли, а в проучване, 
проведено в целия ЕС през 2019 г., 6,9% 
от населението на Съюза са заявили, че 
не могат да си позволят да отопляват 
дома си достатъчно1. По оценки на 
Обсерваторията на енергийната бедност 
повече от 50 милиона домакинства в 
Европейския съюз са засегнати от 
енергийна бедност. Следователно 
енергийната бедност е основно 
предизвикателство за Съюза и 
допълнително изостря социалните 
неравенства и регионалните 
различия. Въпреки че социалните 
тарифи или прякото подпомагане на 
доходите могат да осигурят незабавна 
помощ за домакинствата, които се 
сблъскват с енергийна бедност, те не са 
истинско решение за извеждане на 
домакинствата от енергийна 
бедност. Единствено целенасочените 
структурни мерки, по-специално 
реновирането с цел пестене на енергия, 
насочено към повишаване на 
енергийната ефективност на 
сградите и намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива, 
могат да осигурят трайни решения и да 
противодействат ефективно на 
енергийната бедност.
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__________________ __________________
32 Данни от 2018 г. Евростат, SILC 
[ilc_mdes01].

32 Данни от 2018 г. Евростат, SILC 
[ilc_mdes01].

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Що се отнася до сградния 
сектор, цялостното саниране на 
сградите, основаващо се на действия, 
насочени към подобряване на 
енергийната ефективност чрез 
съсредоточаване върху всички 
елементи, съставляващи сградата, би 
довело до намаляване на 
потреблението на енергия за всяко 
домакинство и би имало видим израз в 
спестяванията, които то би 
постигнало, и в резултат на това би 
предоставило едно средство за борба с 
енергийната бедност. Бъдещото 
преразглеждане на Директивата 
относно енергийните 
характеристики на сградите би 
поставило основите за постигането 
на тези цели и поради това следва да 
бъде взето предвид при прилагането 
на Социалния фонд за климата.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Също толкова голямо 
предизвикателство за Съюза 
представлява транспортната 
бедност. В периода 2005—2018 г. 
потребителските цени за 
експлоатацията на лични 
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транспортни средства и за 
транспортни услуги са нараствали 
по-бързо, отколкото общата 
инфлация на потребителските 
цени1a. Понастоящем решаването на 
проблема става дори още по-
належащо предвид високите цени на 
горивата, билетите и други разходи, 
свързани с мобилността, както и 
ограничената наличност на 
обществен транспорт на приемливи 
цени и на други решения за транспорт 
с ниски и нулеви емисии в съчетание с 
голямата зависимост от 
транспортни услуги за придвижване 
до работното място или за 
задоволяване на ежедневните нужди 
във връзка с мобилността, по-
специално за живеещите в селските, 
островните, планинските, 
отдалечените и по-малко 
достъпните райони или в по-слабо 
развитите региони или територии, 
включително в по-слабо развитите 
крайградски райони. В това 
отношение местните и регионалните 
органи на управление ще бъдат 
ключовите заинтересовани страни, 
които да гарантират по-специално 
устойчив обществен транспорт на 
приемливи цени.
__________________
1a Работен документ на службите на 
Комисията от 9.12.2020 г., 
придружаващ Стратегията за 
устойчива и интелигентна 
мобилност, SWD (2020)331 
окончателен, точка 900.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Съюзът и неговите държави 
членки няма да могат да постигнат 
правилно своите икономически и 
социални цели и цели в областта на 
климата, без да се справят с 
енергийната и транспортната 
бедност. Въпреки че проблемът се 
признава на равнище ЕС в 
продължение на повече от 
десетилетие в различни инициативи, 
законодателни актове и насоки, не 
съществува стандартно определение 
на равнището на Съюза за енергийна 
бедност и за транспортна бедност. 
Само една трета от държавите 
членки са въвели национално 
определение за енергийна бедност. В 
резултат на това липсват прозрачни 
и съпоставими данни за енергийната 
и транспортната бедност в Съюза. 
Ето защо следва да се установи 
определение на равнището на Съюза 
за енергийна бедност и за 
транспортна бедност с цел 
ефективно справяне с енергийната и 
транспортната бедност и за 
измерване на напредъка в отделните 
държави членки.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Трябва да се обърне особено 
внимание на уязвимите наематели на 
частния пазар за отдаване на 
жилища под наем и на пазара на 
социалното жилищно настаняване, 
тъй като в тези наематели се 
включват и уязвимите домакинства в 
положение на енергийна бедност или 
домакинства, включително такива с 
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ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на нарасналите разходи 
за отопление или от увеличените 
наеми в резултат на проведено 
саниране, и не разполагат с нужните 
средства да санират сградата, която 
обитават. Ето защо като част от 
техните социални планове във връзка 
с климата държавите членки следва 
да разработят, като се консултират, 
когато е приложимо, с 
наемодателите и, когато е 
приложимо, частния сектор, проекти 
за енергийно ефективни, 
екологосъобразни социални жилищни 
сгради, както и конкретни мерки и 
инвестиции в подкрепа на уязвимите 
наематели на частния пазар за 
отдаване на жилища под наем, 
например като обмислят право на 
саниране при условие че тези мерки и 
инвестиции също допринасят за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на климата. Като част от 
двугодишното докладване и оценка на 
мерките и инвестициите, прилагани 
от държавите членки, Комисията 
следва да направи оценка на тяхното 
въздействие и ефективност в 
подкрепа на уязвимите наематели на 
частния пазар за отдаване на 
жилища под наем и на пазара на 
социалното жилищно настаняване.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 

(13) По тези причини следва да бъде 
създаден Социален фонд за климата 
(„фондът“), който да осигурява 
финансови средства за държавите 
членки в помощ на техните политики по 
отношение на социалното въздействие 
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на търговията с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт върху 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт. Това следва да се постигне 
по-специално чрез временно 
подпомагане на доходите и мерки и 
инвестиции, предвидени за намаляване 
на зависимостта от изкопаеми горива 
чрез повишена енергийна ефективност 
на сградите, декарбонизация на тяхното 
отопление и охлаждане, включително 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии в 
полза на уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

на търговията с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт върху 
уязвимите домакинства, ползватели на 
транспорт,микропредприятия, вкл. 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и — в надлежно обосновани 
случаи — върху уязвимите малки 
предприятия. Тези групи са особено 
уязвими по отношение на 
нарастването на цените на 
енергията и транспорта в резултат 
на определянето на цени на 
въглеродните емисии. Тази подкрепа 
следва да се постигне не само чрез 
временно подпомагане на доходите в 
ограничена степен, а главно 
посредством мерки и инвестиции с 
трайно въздействие, предвидени за 
намаляване на зависимостта от 
изкопаеми горива чрез повишена 
енергийна ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
на енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии в полза на уязвимите 
домакинства, ползватели на 
транспорт, микропредприятия, вкл. 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и — в надлежно обосновани 
случаи — на уязвимите малки 
предприятия. По този начин фондът 
допринася за преодоляване на 
енергийната и транспортната 
бедност и за постигане на целите на 
Съюза за неутралност по отношение 
на климата.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 

(14) За целта всяка държава членка 
следва да представи на Комисията 
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социален план във връзка с климата 
(„планът“). Целите на тези планове са 
две: първо, те следва да осигуряват на 
уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт необходимите средства за 
финансиране и реализация на 
инвестиции в енергийна ефективност, 
декарбонизация на отоплението и 
охлаждането, в превозни средства и 
мобилност с нулеви и с ниски емисии. 
Второ, те следва да смекчат 
въздействието на нарастването на 
цените на изкопаемите горива върху 
най-уязвимите и по този начин да 
предотвратят възникването на 
енергийна и транспортна бедност през 
преходния период до реализирането на 
такива инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения за намаляване в 
дългосрочен план на зависимостта от 
изкопаеми горива, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
върху тях в краткосрочен план.

социален план във връзка с климата 
(„планът“), изготвен след консултации 
с местните и регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, 
младежките организации и други 
заинтересовани страни. Тези планове 
следва да идентифицират и 
картографират уязвимите групи в 
положение на енергийна и 
транспортна бедност; да осигурят 
подробен анализ, изготвен съвместно 
с местните и регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори и гражданското 
общество, относно основните 
причини за енергийната и 
транспортната бедност на 
съответните им територии; и да 
зададат цели за постепенно и 
ефективно премахване на 
енергийната и транспортната 
бедност. Плановете следва да имат 
две цели. Първо, те следва да 
осигуряват на уязвимите домакинства, 
ползватели на транспорт, 
микропредприятия, вкл. уязвимите 
самостоятелно заети лица, и — в 
надлежно обосновани случаи — на 
уязвимите малки предприятия 
необходимите средства за финансиране 
и реализация на инвестиции в енергийна 
ефективност, декарбонизация на 
отоплението и охлаждането и в 
превозни средства, обществен 
транспорт и мобилност с нулеви и с 
ниски емисии. Второ, те следва да 
смекчат въздействието на нарастването 
на цените на горивата, енергията и 
транспорта върху най-уязвимите и по 
този начин да предотвратят 
възникването на енергийна и 
транспортна бедност през преходния 
период до реализирането на такива 
инвестиции. Плановете следва да 
съдържат инвестиционен компонент, 
насърчаващ решения в дългосрочен 
план за намаляване на зависимостта от 
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изкопаеми горива и тяхното 
постепенно премахване, и могат да 
предвиждат и други мерки, 
включително временно пряко 
подпомагане на доходите, за да се 
намалят неблагоприятните последици 
върху тях в краткосрочен план.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки, като се 
консултират с органите на регионално 
равнище, са в най-добрата позиция да 
разработят и реализират планове, 
адаптирани и насочени съм техните 
местни, регионални и национални 
особености като съществуващите 
национални политики в съответните 
области и планираното използване на 
други подходящи фондове на ЕС. По 
този начин плановете може най-добре 
да бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, с 
местните и регионалните структури за 
научни изследвания, иновации, 
колективни трудови правоотношения и 
социален диалог, както и с 
националните традиции и да допринесат 
за ефективността и ефикасността на 
цялостната подкрепа за уязвимите 
граждани.

(15) Държавите членки, като се 
консултират с местните и 
регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество, особено 
работещите с уязвими хора, са в най-
добрата позиция да разработят и 
реализират планове, адаптирани и 
насочени към техните местни, 
регионални и национални особености 
като съществуващите национални 
политики в съответните области и 
планираното използване на други 
подходящи фондове на ЕС. По този 
начин плановете може най-добре да 
бъдат съобразени с широкото 
разнообразие от ситуации, със 
специфичните познания на органите на 
местното и регионалното управление, 
на икономическите и социалните 
партньори и на гражданското 
общество, с местните и регионалните 
структури за научни изследвания, 
иновации, колективни трудови 
правоотношения и социален диалог, 
както и с националните традиции и да 
допринесат за ефективността и 
ефикасността на цялостната подкрепа за 
уязвимите граждани и за 
разширяването на проекти, 
разработени от местните и 
регионалните органи и социалните 
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партньори.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Плановете следва да бъдат 
разработени по всеобхватен начин, 
като същевременно се предотвратява 
прекомерната административна 
тежест. Поради това от държавите 
членки следва да се изисква при 
разработването и изпълнението на 
описаните планове да действат по 
всеобхватен начин, като 
същевременно избягват ненужната 
сложност.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, уязвимите 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.

(16) Да се осигури специална 
насоченост на мерките и инвестициите 
към енергийно бедните и уязвимите 
домакинства, ползватели на 
транспорт, микропредприятия, , вкл. 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и — в надлежно обосновани 
случаи — към уязвимите малки 
предприятия е от ключово значение за 
справедлив преход към неутралност по 
отношение на климата. Мерките за 
подкрепа с цел да се допринесе за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове следва да помогнат на държавите 
членки да се справят със социалните 
последици от търговията с емисии за 
секторите на сградния фонд и на 
автомобилния транспорт.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В периода, преди тези 
инвестиции да дадат резултат за 
намаляване на разходите и на емисиите, 
целенасочено пряко подпомагане на 
доходите на най-уязвимите би 
спомогнало за справедливия преход. 
Такова подпомагане следва да се смята 
за временна мярка, съпътстваща 
декарбонизацията на жилищния и на 
транспортния сектор. То няма да е 
постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Това 
подпомагане следва да засяга само 
преките последици от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, а не разходите за 
електроенергия и отопление, свързани с 
включването на производството на 
електроенергия и топлинна енергия в 
обхвата на същата директива. Правото 
да се получава такова пряко 
подпомагане на доходите следва да е 
ограничено във времето.

(17) Като се има предвид, че 
целенасочените структурни мерки и 
инвестиции, предназначени за 
повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
зависимостта от изкопаеми горива, 
имат дългосрочно въздействие върху 
намаляването на разходите и на 
емисиите и че поради това следва да 
им бъде даден приоритет, докато 
трае периодът, преди тези инвестиции 
да дадат резултат за намаляване на 
разходите и на емисиите, добре 
целенасоченото пряко подпомагане на 
доходите на най-уязвимите би 
спомогнало за справедливия преход. 
Такова подпомагане следва да се смята 
за временна и преходна мярка, 
съпътстваща мерките, насочени към 
декарбонизацията на жилищния и на 
транспортния сектор. То няма да е 
постоянно, тъй като не се бори с 
първопричините за енергийната и 
транспортната бедност. Това 
подпомагане следва да засяга само 
преките последици от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, а не разходите за 
електроенергия и отопление, свързани с 
включването на производството на 
електроенергия и топлинна енергия в 
обхвата на същата директива. Такова 
пряко подпомагане на доходите следва 
да бъде ограничено до 25% от общите 
разходи по плановете, с възможност 
за допълнително увеличаване на този 
процент въз основа на надлежно 
обосновано искане от съответната 
държава членка, и следва да бъде 
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ограничено във времето. Правото да се 
получава такова пряко подпомагане на 
доходите следва да бъде насочено към 
хората, изправени пред енергийна и 
транспортна бедност, като се 
обръща специално внимание на 
особено уязвимите групи или на 
групите в неравностойно положение, 
като например възрастните хора, 
наемателите и жените. Подкрепата, 
предоставяна по линия на настоящия 
фонд, следва да бъде съгласувана с 
текущите програми, инструменти и 
фондове на Съюза и с текущите 
национални, регионални и местни 
програми, инструменти и фондове, и 
да ги допълва.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Големите колебания в цените 
на изкопаемия газ, които 
предизвикаха екстремни скокове в 
цените в някои държави членки през 
отоплителния сезон 2021 – 2022 г., 
утежнени от зависимостта от внос 
и от геополитическо напрежение, 
още веднъж показаха зависимостта 
на ЕС от вносен изкопаем газ за 
неговата промишленост и 
домакинства, като това беше 
усетено особено силно от най-
уязвимите. Следователно 
инвестициите в мерки за енергийна 
ефективност, както и 
отоплителните системи на основата 
на енергия от възобновяеми 
източници, включително с 
електрически термопомпи, 
отопление и охлаждане на общинско 
равнище и участие в общности за 
енергия от възобновяеми източници, 
са много ефективен от гледна точка 
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на разходите метод за намаляване на 
зависимостта от внос и на емисиите, 
като същевременно се увеличава 
устойчивостта на ЕС. За социално 
уязвимите групи, по-специално за 
групата на най-бедните домакинства 
са необходими специални схеми за 
финансиране, за да се гарантира 
съответствие с горепосочените 
принципи.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Засегнати от определянето на 
цени на въглеродните емисии са 
предимно жените, тъй като те 
представляват 85 % от семействата с 
един родител. За такива семейства 
рискът от детска бедност е особено 
висок. Равенството между половете и 
равните възможности за всички, 
всеобхватното интегриране на тези 
цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се вземат под внимание и да 
се утвърждават през целия процес на 
подготовка и изпълнение на плановете, 
за да не бъде никой оставен да се справя 
сам.

(19) Жените са непропорционално 
засегнати от последиците от 
изменението на климата1а, от 
енергийна и транспортна бедност и 
са особено засегнати от определянето 
на цени на въглеродните емисии. Те 
представляват 85% от семействата с 
един родител и се явяват прекомерно 
често наематели. За семействата с 
един родител, както и за големите 
семейства рискът от детска бедност е 
особено висок. Участието на жените 
в енергийния преход е ограничено, тъй 
като не могат винаги да си позволят 
да инвестират в енергийна 
ефективност с цел да намалят 
потреблението си на енергия и имат 
ограничен достъп до програми за 
модернизиране с цел подобряване на 
енергийната ефективност1б. 
Равенството между половете и равните 
възможности за всички, борбата срещу 
дискриминацията и бедността и 
всеобхватното интегриране на тези 
цели, както и въпросите относно 
достъпността за хора с увреждания 
следва да се вземат под внимание и да 
се утвърждават през целия процес на 
проектиране, подготовка и изпълнение 
на плановете, за да не бъде никой 
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оставен да се справя сам.

__________________
1a EIGE, Area K - Women and the 
environment:climate change is gendered 
(Европейски институт за равенство 
между половете, „Зона К - Жените и 
околната среда: изменението на 
климата е свързано с пола“), 5 март 
2020 г., достъпно на: 
https://eige.europa.eu/publications/beijing
-25-policy-brief-area-k-women-and-
environment
1б Европейски парламент, Генерална 
дирекция за вътрешни политики на 
ЕС, Feenstra, M., Clancy, J., Women, 
gender equality and the energy transition 
in the EU („Жените, равенството 
между половете и енергийния преход 
в ЕС“), Служба за публикации, 2019 г., 
https://data.europa.eu/doi/10.2861/989050

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Общностите за енергия от 
възобновяеми източници и 
гражданските енергийни общности 
могат да помогнат на държавите 
членки да постигнат целите на 
настоящия регламент чрез подход 
„отдолу-нагоре“ по инициатива на 
гражданите, тъй като тези 
общности овластяват и ангажират 
потребителите и дават възможност 
на определени групи битови клиенти, 
живеещи както в градски, така и в 
селски, островни, планински, 
отдалечени и по-малко достъпни 
райони или в по-слабо развити 
региони или територии, включително 
по-слабо развити крайградски райони, 
да подкрепят използването от 
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домакинствата на енергия от 
възобновяеми източници и в същото 
време да допринесат в борбата с 
енергийната бедност. Държавите 
членки следва да насърчават ролята 
на общностите за енергия от 
възобновяеми източници и на 
гражданските енергийни общности и 
да ги разглеждат като отговарящи на 
условията бенефициери на фонда.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
представят плановете си заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета35. 
Плановете следва да включват мерките, 
които да се финансират, прогнозните 
разходи за тях и националното участие. 
Те следва да включват също така 
ключовите етапи и целите за оценяване 
на ефективното изпълнение на мерките.

(20) Държавите членки следва да 
изготвят планове си след 
консултации с местните и 
регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, 
младежките организации и други 
съответни заинтересовани страни, и 
да представят тези планове заедно с 
актуализацията на своите интегрирани 
национални планове в областта на 
енергетиката и климата в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета35. 
Плановете следва да включват мерките, 
които да се финансират, прогнозните 
разходи за тях и националното участие. 
Те следва да включват също така 
ключовите етапи и целите за оценяване 
на ефективното изпълнение на мерките.

__________________ __________________
35 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 

35 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 
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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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

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 (ОВ L 328, 21.12.2018 г., 
стр. 1).

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Изпълнението на мерките, 
включени в плановете, ще зависи от 
подходящо равнище на работната 
сила, включително занаятчии, както 
и висококвалифицирани експерти в 
областта на зелените технологии, 
приложни учени и новатори. Поради 
това държавите членки следва да 
допълват плановете чрез използване 
на други съответни действия и 
програми на Съюза, които 
предвиждат преквалификация и 
повишаване на квалификацията на 
работниците, за да се създадат по-
добри възможности за 
специализирани занаятчии и 
висококвалифицирани експерти, по-
специално на работни места, 
свързани със санирането на сградите, 
поставянето на изолация и 
инсталирането на термопомпи и 
разгръщането на инфраструктура за 
алтернативни горива, като например 
разполагането на станции за 
зареждане на електрически превозни 
средства. 

Изменение 24
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Фондът и плановете следва да са 
съгласувани с и да се вписват в 
контекста на планираните реформи и 
поетите ангажименти от държавите 
членки съгласно техните актуализирани 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
Директива [yyyy/nnn] на Европейския 
парламент и на Съвета [Предложение за 
преработване на Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност]36, 
Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права37, Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета38, 
плановете за справедлив преход 
съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета39 и 
стратегиите на държавите членки за 
обновяване на сградите в дългосрочен 
план съгласно Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета40. 
За осигуряване на административна 
ефективност, когато е приложимо, 
включената в плановете информация 
следва да е съобразена с посочените по-
горе законодателни актове и планове.

(21) Фондът и плановете следва да са 
съгласувани с и да се вписват в 
контекста на планираните реформи и 
поетите ангажименти от държавите 
членки съгласно техните актуализирани 
интегрирани национални планове в 
областта на енергетиката и климата в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1999, съгласно 
Директива [yyyy/nnn] на Европейския 
парламент и на Съвета [Предложение за 
преработване на Директива 2012/27/ЕС 
относно енергийната ефективност]36, 
Плана за действие на Европейския стълб 
на социалните права37, политиката на 
ЕС на сближаване като цяло и в 
частност Европейския социален фонд 
плюс (ЕСФ+), създаден с 
Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета38, 
Модернизационния фонд, създаден с 
Директива 2003/87/EО, плановете за 
справедлив преход съгласно 
Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета39, 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост, създаден с Регламент 
(EС) 2021/241 на Европейския 
парламент и на Съвета, и стратегиите 
на държавите членки за обновяване на 
сградите в дългосрочен план съгласно 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета40. За осигуряване 
на административна ефективност, 
когато е приложимо, включената в 
плановете информация следва да е 
съобразена с посочените по-горе 
законодателни актове и планове.

__________________ __________________
36 [Да се добави препратка] 36 [Да се добави препратка]
37 Одобрен от Европейския съвет на 24 и 37 Одобрен от Европейския съвет на 24 и 
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25 юни 2021 г. 25 юни 2021 г.
38 Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за създаване на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1296/2013 (OВ L 231, 30.6.2021 г., 
стр. 21).

38 Регламент (ЕС) 2021/1057 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 юни 2021 година за създаване на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1296/2013 (OВ L 231, 30.6.2021 г., 
стр. 21).

39 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) 2021/1056 на 
Европейския парламент и на Съвета oт 
24 юни 2021 година за създаване на 
Фонда за справедлив преход (OВ L 231, 
30.6.2021 г., стр. 1).

40 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стр. 13).

40 Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните 
характеристики на сградите (ОВ L 153, 
18.6.2010 г., стр. 13).

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) От основно значение е да се 
гарантира, че фондът е в 
съответствие както с националните 
планове в областта на енергетиката 
и климата, така и с програмите в 
рамките на политиката на 
сближаване, имащи сходни 
приоритети, за да се предотврати 
всякакво припокриване или дублиране 
на усилия. Освен това е необходимо 
ефективно координиране и 
стратегическо програмиране в 
държавите членки между фонда, 
политиката на сближаване за 
периода 2021-2027 г. и други фондове 
на ЕС, и особено Фонда за справедлив 
преход и Европейския социален фонд 
плюс.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) С цел намаляване на 
административната тежест 
държавите членки на съответното 
териториално равнище и Комисията 
изпълняват бюджета на фонда при 
споделено управление. По този начин 
Комисията и държавите членки 
спазват принципите на добро 
финансово управление, прозрачност и 
недопускане на дискриминация и 
осигуряват видимост на дейността 
на Съюза.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета41 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират 50 % от общите разходи за 
своя план. За тази цел, както и за да се 
ускорят инвестициите и мерките и да се 
облекчи необходимият преход за 
негативно засегнатите граждани, 
държавите членки следва да използват, 
наред с другото, своите очаквани 
приходи от търговията с емисии за 

(23) По принцип финансовият пакет 
на фонда следва да е съизмерим със 
сумите, съответстващи на 25 % от 
очакваните приходи от включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО през периода 
2026—2032 г. Съгласно Решение (ЕС, 
Евратом) 2020/2053 на Съвета41 
държавите членки следва да 
предоставят тези приходи на бюджета 
на Съюза като собствени ресурси. 
Държавите членки трябва да 
финансират значителен дял от общите 
разходи за своя план, който 
съответства най-малко на 50%. За 
тази цел, както и за да се ускорят 
инвестициите и мерките и да се облекчи 
необходимият преход за негативно 
засегнатите граждани, държавите 
членки следва да използват, наред с 
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сградите и за автомобилния транспорт 
съгласно Директива 2003/87/ЕО.

другото, своите очаквани приходи от 
търговията с емисии за сградите и за 
автомобилния транспорт съгласно 
Директива 2003/87/ЕО. Подкрепата, 
предоставяна по линия на настоящия 
фонд, следва да бъде съгласувана с 
текущите програми, инструменти и 
фондове на Съюза и с текущите 
национални, регионални и местни 
програми, инструменти и фондове, и 
да ги допълва.

__________________ __________________
41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом 
(OВ L 424, 15.12.2020 г. стр. 1).

41 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на 
Съвета от 14 декември 2020 г. относно 
системата на собствените ресурси на 
Европейския съюз и за отмяна на 
Решение 2014/335/ЕС, Евратом 
(OВ L 424, 15.12.2020 г. стр. 1).

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
и спазването на принципа за доброто 
финансово управление, действията по 
настоящия регламент следва да бъдат 
съгласувани с текущите програми на 
Съюза и да ги допълват, като 
същевременно се избягва двойното 
финансиране от фонда и от други 
програми на Съюза за едни и същи 
разходи. По-специално Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
ефективна координация на всички етапи 
от процеса, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране. За тази цел държавите 
членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 

(25) За да се гарантира ефикасното и 
съгласувано разпределение на средства 
и спазването на принципа за доброто 
финансово управление, действията по 
настоящия регламент следва да бъдат 
съгласувани с текущите програми на 
Съюза и да ги допълват, като 
същевременно се избягва двойното 
финансиране от фонда и от други 
програми, инструменти и фондове на 
Съюза и от други национални и 
регионални програми, инструменти и 
фондове за едни и същи разходи. По-
специално Комисията и държавите 
членки следва да осигурят ефективна 
координация на всички етапи от 
процеса, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране. За тази цел държавите 
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информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа от фонда следва 
да допълва подкрепата, предоставяна по 
линия на други програми и инструменти 
на Съюза. Финансираните от фонда 
мерки и инвестиции следва да могат да 
получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

членки следва да са задължени, когато 
представят на Комисията своите 
планове, да представят и съответната 
информация за съществуващо или 
планирано финансиране от Съюза. 
Финансовата подкрепа от фонда следва 
да допълва подкрепата, предоставяна по 
линия на други програми и инструменти 
на Съюза. Финансираните от фонда 
мерки и инвестиции следва да могат да 
получават финансиране от други 
програми и инструменти на Съюза, при 
условие че тази подкрепа не покрива 
същите разходи.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) За да се гарантира, че 
подкрепата по линия на плана може 
да бъде приложена ефективно още от 
началните години след влизането в 
сила на Социалния фонд за климата, 
държавите членки могат по свое 
искане, представено заедно с техния 
социален план във връзка с климата, 
да получат сума до 13% от 
разпределените им финансови 
средства под формата на 
предварително финансиране в срок от 
два месеца след приемането от 
Комисията на правните задължения.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Съюзът и държавите членки 
следва да се въздържат от 
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налагането на ненужни правила, 
които създават прекомерна 
административна тежест за 
бенефициерите. Поради това 
Комисията следва да бъде задължена 
да представи предложения за 
справяне с тези видове тежести.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят прозрачни 
правила за мониторинг и оценка, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на определянето на общи 
показатели за докладване относно 
напредъка и за целите на мониторинга и 
оценката на изпълнението на плановете. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(27) За да се осигурят прозрачни 
правила за мониторинг и оценка, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на определянето на образец, 
въз основа на който държавите 
членки ще подготвят своите 
социални планове във връзка с 
климата, и на общи показатели за 
докладване относно напредъка и за 
целите на мониторинга и оценката на 
изпълнението на плановете. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 
2016 година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
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подготовката на делегираните актове.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Всички държави членки, които 
се възползват от Социалния фонд за 
климата, са задължени да зачитат 
ценностите, залегнали в член 2 от 
Договора за Европейския съюз. 
Зачитането на принципите на 
правовата държава е съществена 
предпоставка за спазването на 
принципите на добро финансово 
управление, залегнали в член 317 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). 
Комисията следва да гарантира 
ефективното прилагане на 
хоризонталните правила за защита 
на бюджета на Съюза в случай на 
нарушения на принципите на 
правовата държава в държавите 
членки в съответствие с Регламент 
(ЕС, Евратом) 2020/2092 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Когато се установи, че нарушенията 
на принципите на правовата държава 
в дадена държава членка засягат или 
има сериозна опасност да засегнат 
доброто финансово управление на 
Социалния фонд за климата или 
защитата на финансовите интереси 
на Съюза по достатъчно пряк начин, 
Комисията следва да предприеме 
необходимите мерки, които могат да 
включват, наред с другото, спиране на 
плащанията, прекратяване на 
правното задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета, забрана за поемане на такива 
правни задължения или спиране на 
изплащането на траншовете. Когато 
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Комисията вземе решение в 
съответствие с Регламент (ЕС, 
Евратом) 2020/2092 за 
възстановяване, намаляване или 
прекратяване съответно на правното 
задължение или на разпределените 
финансови средства, тези суми следва 
да бъдат пропорционално 
разпределени между всички останали 
държави членки.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) Фондът следва да бъде в 
съответствие с принципите, 
залегнали в Хартата на основните 
права на Европейския съюз. Нейното 
спазване следва да се гарантира през 
целия процес на подготовката, 
оценката, изпълнението и 
мониторинга на отговарящите на 
условията проекти по линия на 
Фонда.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на 
домакинствата, 
микропредприятията и ползвателите 
на транспорт, които са уязвими и 
особено засегнати от включването на 
емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, по-специално 

Мерките и инвестициите, подпомагани 
от фонда, са в полза на уязвимите 
домакинства, ползватели на 
транспорт, микропредприятия, 
включително уязвимите 
самостоятелно заети лица, и — в 
надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— на уязвимите малки предприятия, 
които са особено засегнати от 
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домакинствата в енергийна бедност и 
гражданите без възможност да 
ползват обществен транспорт като 
алтернатива на личните им 
автомобили (в отдалечени и селски 
райони).

включването на емисиите на парникови 
газове от сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност и 
гражданите в транспортна бедност, 
особено в селските, островните, 
планинските и отдалечените райони, 
включително крайградските райони. 
Условията за подпомагане от фонда 
не увеличават бюрократичната 
тежест или разходите за 
бенефициерите, особено за уязвимите 
домакинства и наематели.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по отношение 
на климата чрез справяне със 
социалните последици от включването 
на емисиите на парникови газове от 
сградите и от автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО. Специфичната 
цел на фонда е да подпомага уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт чрез 
временно пряко подпомагане на 
доходите и чрез мерки и инвестиции, 
предназначени за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
на енергия от възобновяеми източници, 
и осигуряване на по-широк достъп до 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

Общата цел на фонда е да допринесе за 
прехода към неутралност по отношение 
на климата до 2050 г. в съответствие с 
ангажиментите на Съюза съгласно 
Парижкото споразумение чрез 
справяне със социалните последици от 
включването на емисиите на парникови 
газове от сградите и от автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО. Специфичната 
цел на фонда е да подпомага уязвимите 
домакинства, ползватели на 
транспорт, микропредприятия, , 
включително уязвимите 
самостоятелно заети лица, и — в 
надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— уязвимите малки предприятия чрез 
временно пряко подпомагане на 
доходите в ограничена степен и главно 
чрез мерки и инвестиции, 
предназначени за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
и съхраняването на енергия от 
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възобновяеми източници, и осигуряване 
на по-широк достъп до мобилност и 
транспорт с нулеви и с ниски емисии.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „саниране на сгради“ означава 
всички видове обновяване, свързано с 
енергопотреблението, включително 
изолирането на сградната обвивка, т.е. 
стени, покрив, под, подмяна на 
прозорци, подмяна на уреди за 
отопление, охлаждане и готвене, и 
монтиране на инсталации за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници на място;

(1) „саниране на сгради“ означава 
всички видове обновяване, свързано с 
енергопотреблението, и 
съпътстващото го свързано с 
безопасността обновяване въз основа 
на всеобхватен подход по отношение 
на енергийните характеристики, 
включително по-специално 
изолирането на сградната обвивка, т.е. 
стените, покрива, пода, подмяна на 
прозорци, вентилацията, подмяната 
на уредите за отопление, изолиране, 
охлаждане и готвене, модернизацията 
на електрическите инсталации и 
монтирането на инсталации за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници на място, 
както и за нейното съхраняване;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „енергийна бедност“ означава 
енергийна бедност съгласно 
определеното в член 2, точка [(49)] от 
Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на 
Съвета50;

(2) „енергийна бедност“ означава 
липсата на достъп на 
домакинството до основни енергийни 
услуги на достъпни цени, които са в 
основата на достоен жизнен и 
здравен стандарт, включително 
подходящо отопление, охлаждане, 
осветление и енергия за електроуреди, 
поради комбинация от факторите 
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ниски доходи, високи цени на 
енергията и ниска енергийна 
ефективност на сградите в 
съответния национален, регионален 
или местен контекст, 
съществуващата социална политика 
и други относими политики;

__________________
50 [Директива (ЕС) [гггг/ннн] на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ C […], […], стр. […]).] 
[Предложение за преработване на 
Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност].

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „транспортна бедност“ 
означава липсата на достъп на 
домакинството до основни услуги в 
областта на мобилността, които са 
необходими за задоволяване на 
основни социално-икономически 
потребности и за участие в 
обществения живот, поради 
комбинация от факторите високи 
разходи за гориво или билети за превоз 
или други разходи за мобилност 
спрямо разполагаемия доход на 
домакинството и ограничена 
наличност на обществени или 
алтернативни средства за 
транспорт на достъпни цени в 
съответния национален, регионален 
или местен контекст, 
съществуващата социална политика 
и други относими политики.

Изменение 39
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „гражданска енергийна 
общност“ означава гражданска 
общност по смисъла на 
определението в член 2, точка 11 от 
Директива (ЕС) 2019/944 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1а; 

__________________
1а Директива (ЕС) 2019/944 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юни 2019 година относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на електроенергия и за изменение на 
Директива 2012/27/ЕС (Текст от 
значение за ЕИП.)

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) „общност за възобновяема 
енергия“ означава общност за 
възобновяема енергия по смисъла на 
определението в член 2, точка 16 от 
Регламент (ЕС) № 2018/2001 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a;
__________________
1а Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници.

Изменение 41
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „уязвими самостоятелно заети 
лица“ означава физически лица, 
работещи в рамките на свое 
предприятие, свободна професионална 
практика или земеделско стопанство 
с цел получаване на печалба, без да 
наемат на работа други физически 
лица, и които са засегнати 
значително от ценовото въздействие 
на включването на сградния фонд и 
автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с необходимите средства 
да санират сградата, която 
обитават;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) „уязвими малки предприятия“ 
означава малки предприятия по 
смисъла на определението в член 2 от 
Приложението към Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
сградния фонд и автомобилния 
транспорт в приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с необходимите средства 
да санират сградата, която 
обитават;

Изменение 43
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, които са 
засегнати значително от ценовото 
въздействие на включването на 
автомобилния транспорт в приложното 
поле на Директива 2003/87/ЕО и не 
разполагат с нужните средства да 
купят превозни средства с нулеви или 
ниски емисии или да преминат към 
алтернативни устойчиви видове 
транспорт, включително обществен 
транспорт, по-специално в селските и 
отдалечените райони.

(13) „уязвими ползватели на 
транспорт“ означава ползватели на 
транспорт, включително от домакинства 
с ниски до средни доходи, които са в 
положение на транспортна бедност 
или са засегнати значително от 
ценовото въздействие на включването 
на автомобилния транспорт в 
приложното поле на 
Директива 2003/87/ЕО, по-специално 
тези в селските и отдалечените райони.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) „съпътстваща мярка“ означава 
предвидена инициатива, допълваща 
мерките и инвестициите, 
предложени съгласно член 3, като 
техническа помощ и 
административна подкрепа за 
планирането и прилагането на 
предлаганите мерки и инвестиции, 
или всякакви други мерки, необходими 
за привеждане в действие на плана за 
смекчаване на социалното 
въздействие на действията в 
областта на климата;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) „мерки за адаптиране“ 
означава също така действие за 
намаляване на уязвимостта пред 
въздействието на изменението на 
климата;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 съгласно 
определените в същия член процедура и 
срокове. Планът трябва да съдържа 
набор от съгласувани мерки и 
инвестиции за справяне с въздействието 
на определянето на цени на 
въглеродните емисии върху уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, за да бъдат 
осигурени отопление, охлаждане и 
мобилност на достъпни цени, като 
същевременно съпътстват и ускоряват 
мерките за постигане на целите на ЕС в 
областта на климата.

1. Всяка държава членка представя 
на Комисията социален план във връзка 
с климата („планът“) заедно с 
актуализацията на своя интегриран 
национален план в областта на 
енергетиката и климата, посочен в 
член 14, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 съгласно 
определените в същия член процедура и 
срокове, след консултации с 
местните и регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, 
младежките организации и други 
заинтересовани страни в 
съответствие с националната правна 
рамка. Планът трябва да съдържа набор 
от съгласувани мерки и инвестиции на 
национално, регионално или местно 
равнище за справяне с въздействието на 
определянето на цени на въглеродните 
емисии върху уязвимите домакинства, 
ползватели на транспорт, 
микропредприятия, , включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и — в надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— уязвимите малки предприятия, за 
да бъдат осигурени отопление, 
охлаждане и мобилност на достъпни 
цени, като същевременно съпътстват и 
ускоряват мерките за постигане на 
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целите на ЕС в областта на климата.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Планът трябва да включва 
национални проекти за следното:

3. Планът трябва да включва 
национални, регионални или местни 
проекти или програми за следното:

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за повишаване на 
енергийната ефективност на сградите, 
реализиране на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, извършване 
на саниране на сградите и 
декарбонизация на тяхното отопление и 
охлаждане, включително интегрирането 
на производството на енергия от 
възобновяеми източници;

a) финансиране на мерки и 
инвестиции за подобряване на 
енергийната ефективност, 
достъпността, пространственото 
оформление и общото функциониране 
на сградите и за осигуряване на 
тяхната безопасност посредством 
прилагането на активни и пасивни 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, за извършване на саниране 
на сградите и за декарбонизация на 
тяхното отопление и охлаждане, 
включително интегрирането на 
производството на енергия от 
възобновяеми източници, както и 
нейното съхраняване, рехабилитация 
на изоставени сгради, информационна 
подкрепа, изграждане на капацитет и 
необходимото обучение за 
прилагането на тези мерки и 
инвестиции;

Изменение 49

Предложение за регламент
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Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансиране на мерки и 
инвестиции за разширено внедряване на 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии.

б) финансиране на мерки и 
инвестиции за разширено внедряване на 
мобилност и транспорт с нулеви и с 
ниски емисии, включително 
информационна подкрепа, изграждане 
на капацитет и необходимото 
обучение за прилагането на тези 
мерки и инвестиции.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Обществени консултации преди 

изготвянето на социалните планове 
във връзка с климата

1. Държавите членки 
гарантират, че в процеса на 
изготвяне на социалните планове във 
връзка с климата са се консултирали 
най-малко със следните партньори:
а) местни, регионални и други 
публични органи;
б) икономически и социални 
партньори;
в) съответните субекти, 
представляващи гражданското 
общество, като например 
партньорите от областта на 
околната среда, неправителствени 
организации, младежки организации, 
както и субекти, отговарящи за 
насърчаване на социалното 
приобщаване, основните права, 
правата на хората с увреждания, 
равенството между половете и 
недискриминацията;
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г) научноизследователски 
организации и университети, когато е 
целесъобразно;
д) предприятия и малки и средни 
предприятия, особено 
микропредприятия;
е) физически лица и домакинства, 
изправени пред енергийна и 
транспортна бедност.
Включването на тези групи във 
вземането на решения, които засягат 
техния живот, е от решаващо 
значение за насърчаването на по-
широко обществено приемане и 
справедлив преход.
2. В резюмето на процеса на 
консултации, което трябва да бъде 
включено в социалния план във връзка 
с климата в съответствие с член 3, 
параграф 1, буква й) от настоящия 
регламент, следва да се предостави 
информация за резултатите от всяка 
обществена консултация и за 
разгледаните въпроси, за групите, с 
които е проведена консултация, 
изказаните препоръки и стъпките, 
които държавата членка възнамерява 
да предприеме в отговор. Държавите 
членки предоставят на 
обществеността достъп до това 
резюме.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) подробна количествена 
информация за броя на уязвимите 
домакинства, уязвимите ползватели 
на транспорт, уязвимите 
микропредприятия, включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и в определени надлежно 
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обосновани от държавите членки 
случаи – уязвимите малко 
предприятия, определени в началото 
на плана въз основа на определенията 
в член 2;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aa) националните цели и задачи за 
намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, уязвимите ползватели 
на транспорт, уязвимите 
микропредприятия, включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и в надлежно обосновани от 
държавите членки случаи – 
уязвимите малки предприятия за 
целия срок на действие на плана;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с член 3 за намаляване на 
последиците, посочени в буква в) на 
настоящия параграф, заедно с обяснение 
как те действително биха допринесли за 
постигането на целите, определени в 
член 1, в цялостния контекст на 
съответните политики на държавата 
членка;

a) конкретни мерки и инвестиции в 
съответствие с член 3 за намаляване на 
последиците, посочени в буква в) на 
настоящия параграф, заедно с обяснение 
как те действително биха допринесли за 
постигането на целите, определени в 
член 1, в цялостния контекст на 
съответните политики на държавата 
членка и нейните региони;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прогноза относно вероятните 
последици, които нарастването на 
цените ще има за домакинствата, и по-
специално за разпространението на 
енергийна бедност, за 
микропредприятията и за 
ползвателите на транспорт; 
прогнозата трябва да включва по-
специално приблизителна оценка и 
определяне кои домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт са уязвими; последиците 
трябва да бъдат анализирани при 
достатъчно равнище на разбивка по 
райони, като се вземат предвид такива 
елементи като достъп до обществен 
транспорт и основни услуги и се 
определят най-засегнатите области, по-
специално отдалечените и селските 
райони;

в) прогноза относно вероятните 
последици, които нарастването на 
цените ще има за домакинствата, и по-
специално за разпространението на 
енергийна и транспортна бедност; 
прогнозата трябва да включва по-
специално приблизителна оценка и 
определяне кои домакинства, 
ползватели на транспорт, 
микропредприятия, включително 
самостоятелно заети лица, и в 
надлежно обосновани от държавите 
членки случаи – малки предприятия, 
са уязвими; последиците трябва да 
бъдат анализирани при достатъчно 
равнище на разбивка по райони и 
разбити по пол данни, като се вземат 
предвид такива елементи като достъп до 
обществен транспорт и основни услуги, 
достойни жилища на достъпни цели, 
както и специфичните 
характеристики и потребности на 
някои уязвими групи или групи в 
неравностойно положение, като 
възрастните хора, наемателите и 
жените, и се определят най-
засегнатите области, по-специално 
отдалечените, най-отдалечените и 
селските райони, включително 
периферните градски райони;

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато е установена, 
информация за предизвикателствата 
пред работната сила, свързани с 
изпълнението на мерките, посочени в 
буква а), включително прогнози за 
недостига на работна сила и мерки, 
необходими за облекчаване на 
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предизвикателствата;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предвидените ключови етапи, 
целите и примерният график за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които трябва да са 
завършени до 31 юли 2032 г.;

д) предвидените ключови етапи, 
целите и примерният график за 
изпълнението на мерките и 
инвестициите, които трябва да са 
завършени до датата на публикуване 
на всеки двугодишен доклад за 
напредъка съгласно член 23 и до 
31 юли 2032 г.;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) мерките за ефективния 
мониторинг и ефективното изпълнение 
на плана от съответната държава членка, 
по-конкретно предложените ключови 
етапи и цели, включително показатели 
за изпълнението на мерките и 
инвестициите, които, когато е уместно, 
трябва да са същите като показателите, 
използвани от Евростат — службата по 
статистика на ЕС, и от Европейската 
обсерватория на енергийната бедност 
съгласно определеното в 
Препоръка (ЕО) 2020/1563 на 
Комисията54 относно енергийната 
бедност;

и) мерките за ефективния 
мониторинг и ефективното изпълнение 
на плана от съответната държава членка, 
които следва да се предприемат в 
тесни консултации с местните и 
регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, организации на 
гражданското общество, младежки 
организации и други съответни 
заинтересовани страни, в 
съответствие с националната правна 
рамка, по-конкретно предложените 
ключови етапи и цели, включително 
показатели за изпълнението на мерките 
и инвестициите, които, когато е 
уместно, трябва да са същите като 
показателите, използвани от Евростат — 
службата по статистика на ЕС, и от 
Европейската обсерватория на 
енергийната бедност съгласно 
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определеното в 
Препоръка (ЕО) 2020/1563 54 на 
Комисията относно енергийната 
бедност;

__________________ __________________
54 OВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35. 54 OВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) с оглед на изготвянето и когато 
е възможно, изпълнението на плана — 
резюме на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и с 
националната правна рамка с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 
плана;

й) с оглед на изготвянето и 
мониторинга на изпълнението на плана 
— резюме на процеса на консултации, 
проведени в съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и с 
националната правна рамка с местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, младежките 
организации и други заинтересовани 
страни и как приносът на 
заинтересованите страни е отразен в 
плана;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) дялът на средствата, заделени 
за водено от общностите местно 
развитие (ВОМР), планирано 
използване и договорености за 
насърчаване и постигане на водено от 
общностите местно развитие, 
определено и подробно разписано в 
глава 2 от [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], 
както и договореностите за 
ангажиране и изграждане на 
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капацитет за участие в прехода на 
местно и териториално равнище.

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме в срок от 
два месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент делегиран акт 
в съответствие с член 25 за допълване 
на настоящия регламент с цел 
определяне на образец, въз основа на 
който държавите членки да изготвят 
своя социален план във връзка с 
климата.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето на плановете 
си държавите членки могат да 
поискат от Комисията да организира 
обмен на добри практики. Държавите 
членки могат да поискат и техническа 
подкрепа по линия на Европейската 
програма за подпомагане в областта на 
енергетиката на местно равнище, 
създадена през 2009 г. със споразумение 
между Комисията и Европейската 
инвестиционна банка, или на 
Инструмента за техническа подкрепа, 
създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета58.

3. Комисията създава платформа 
за активно насърчаване на обмена на 
добри практики между всички 
заинтересовани страни и общности, 
засегнати от изпълнението на фонда, 
както и за предоставяне на насоки, за 
да се даде възможност и да се насърчи 
изграждането на капацитет на 
заинтересованите страни за участие 
в разработването и изпълнението на 
фонда. Държавите членки и 
заинтересованите страни, 
участващи в подготовката на 
плановете, могат да поискат и 
техническа подкрепа по линия на 
Европейската програма за подпомагане 
в областта на енергетиката на местно 
равнище, създадена през 2009 г. със 
споразумение между Комисията и 
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Европейската инвестиционна банка, или 
на Инструмента за техническа подкрепа, 
създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета58.

_________________ _________________
58 Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 февруари 2021 година за създаване 
на Инструмент за техническа подкрепа 
(ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

58 Регламент (ЕС) 2021/240 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
10 февруари 2021 година за създаване 
на Инструмент за техническа подкрепа 
(ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При разработването и 
изпълнението на плановете 
държавите членки са всеобхватни, 
като същевременно избягват 
ненужната сложност.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) генериране на възобновяема 
енергия на място или като част от 
енергийни кооперации или общностни 
енергийни проекти;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мобилност и транспорт с нулеви в) мобилност и транспорт с нулеви 
и с ниски емисии, включително 
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и с ниски емисии; обществен транспорт и интегрирани 
услуги за мобилност;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, на 
уязвимите микропредприятия и 
ползватели на транспорт, 
включително в селските и в 
отдалечените райони.

д) намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, особено домакинствата в 
енергийна и транспортна бедност, на 
уязвимите ползватели на транспорт, 
уязвимите микропредприятия, 
включително уязвимите 
самостоятелно заети лица, и в 
надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— уязвимите малки предприятия, 
включително в отдалечените и 
селските райони, крайградските, 
планинските и слабо населените 
райони, както и островите и най-
отдалечените региони;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Техническа помощ за 
държавите членки: необходими 
действия за ефективното управление 
на фонда и прилагането на плана, 
както и за дейности като 
програмиране (планове и проекти, 
инвестиции и други мерки), обучение, 
управление, мониторинг, оценка, 
видимост и комуникации. 
Техническата помощ може да се 
включва в инвестиционните разходи 
или в предложените мерки или в 
отделна инициатива в рамките на 
плана. Техническата помощ за 
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изготвяне на плана е допустима след 
1 януари 2023 г.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
включат разходите за мерки за 
осигуряване на временно пряко 
подпомагане на доходите на уязвимите 
домакинства и на онези от тях, 
които са ползватели на транспорт, 
за да поемат повишението на цените за 
автомобилен превоз и на цените на 
горивата за отопление. Това 
подпомагане следва да намалява с 
течение на времето и да не надвишава 
прякото въздействие на търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт. Прякото 
подпомагане на доходите е допустимо 
само в срока, определен в член 4, 
параграф 1, буква г).

1. Въпреки че целенасочените 
структурни мерки и инвестиции, 
предназначени за повишаване на 
енергийната ефективност и 
намаляване на зависимостта от 
изкопаеми горива, имат дългосрочно 
въздействие върху намаляването на 
разходите и емисиите и поради това 
следва да им се даде приоритет, 
държавите членки могат да включат 
разходите за мерки за осигуряване на 
временно пряко подпомагане на 
доходите като преходна мярка за 
уязвимите домакинства, изправени 
пред енергийна и транспортна 
бедност, за да поемат повишението на 
цените за автомобилен превоз и на 
цените на горивата за отопление. Това 
пряко подпомагане следва да намалява с 
течение на времето и да не надвишава 
прякото въздействие на търговията с 
емисии за сградния фонд и за 
автомобилния транспорт. Това пряко 
подпомагане на доходите следва да не 
надвишава 25% от общите разходи по 
плановете, с възможност за 
допълнително увеличаване на този 
процент въз основа на надлежно 
обосновано искане от съответната 
държава членка. Подкрепата, 
предоставяна по линия на настоящия 
фонд, следва да бъде съгласувана с 
текущите програми, инструменти и 
фондове на Съюза и с текущите 
национални, регионални и местни 
програми, инструменти и фондове, и 
да ги допълва.
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и инвестиции, 
при условие, че те са в полза главно на 
уязвими домакинства, 
микропредприятия или ползватели на 
транспорт и са предназначени за:

2. Държавите членки може да 
включат в прогнозните общи разходи за 
плана следните мерки и инвестиции, 
при условие че те са в полза главно на 
уязвими домакинства, уязвими 
ползватели на транспорт, уязвими 
микропредприятия, включително 
уязвими самостоятелно заети лица, и 
в надлежно обосновани от 
държавите членки случаи – уязвими 
малки предприятия, и са 
предназначени за:

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подпомагане на санирането на 
сгради, особено за лицата, настанени в 
сгради с най-ниски енергийни 
характеристики, включително под 
формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране от 
наема, независимо от собствеността на 
съответните сгради;

a) подпомагане на санирането на 
сгради, като се даде приоритет на 
изостаналите райони, особено за 
постигане на изискванията за 
санирането на сгради, установени в 
Директива 2021/0426 за 
преразглеждане на Директива 
2010/31/ЕС, и за лицата, настанени в 
сгради с най-ниски енергийни 
характеристики, включително под 
формата на финансова подкрепа или 
фискални стимули, като например 
приспадане на разходите за саниране от 
наема, независимо от собствеността на 
съответните сгради, и подпомагане на 
санирането на социалните жилища;



PE703.206v03-00 312/334 RR\1256567BG.docx

BG

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) принос за декарбонизацията, 
включително електрифицирането, на 
отоплението и охлаждането на сградите 
и приготвянето на храна в тях и 
интегрирането на енергия от 
възобновяеми източници, което 
допринася за икономии на енергия;

б) принос за декарбонизацията, 
включително енергийно ефективно 
електрифициране, на отоплението, 
изолирането и охлаждането на 
сградите и приготвянето на храна в тях, 
и подкрепа за инсталации, 
разположени на място или в близост, 
за производството, разпределението, 
съхранението и интегрирането на 
енергия от възобновяеми източници, 
което допринася за икономии на 
енергия, както и връзка с 
топлофикационните мрежи, 
например ваучери, субсидии или заеми 
с нулев или нисък лихвен процент за 
инвестиране в продукти и услуги за 
повишаване на енергийните 
характеристики на сградите или за 
интегриране на възобновяеми 
енергийни източници в сградите;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 
предоставянето на решения за 
реновиране на приемливи цени, 
осигуряващи енергийна ефективност, и 
подходящи инструменти за 
финансиране в съответствие със 
социалните цели на фонда;

в) подпомагане на публични и 
частни субекти, и по-специално тези, 
участващи в публично-частно 
сътрудничество, местните и 
регионалните органи и доставчиците 
на социални жилища, при 
разработването и предоставянето на 
решения за реновиране на приемливи 
цени, осигуряващи енергийна 
ефективност, и подходящи инструменти 
за финансиране в съответствие със 
социалните цели на фонда;
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа при включването на 
подходящи мерки за безопасност при 
санирането на сгради;

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на достъп до 
превозни средства с нулеви и с ниски 
емисии и до велосипеди, включително 
финансова подкрепа или фискални 
стимули за купуване на такива, както и 
за съответна публична и частна 
инфраструктура, включително за 
зареждане с електроенергия или с 
гориво; за помощ във връзка с превозни 
средства с ниски емисии се представя 
график за постепенно намаляване на 
помощта;

г) осигуряване на финансова 
подкрепа или фискални стимули за 
подобряване на достъпа до и 
ускоряването на прехода към превозни 
средства с нулеви и с ниски емисии и до 
велосипеди, включително финансова 
подкрепа или фискални стимули за 
купуване на такива, както и за съответна 
публична и частна инфраструктура, 
включително за зареждане с 
електроенергия или с гориво, както и 
за закупуването на превозни средства 
с нулеви и с ниски емисии, като 
същевременно се вземат подходящи 
мерки, за да се избегнат злоупотреби 
по отношение на продажбите за  
втора употреба извън Съюза; за 
помощ във връзка с превозни средства с 
ниски емисии се представя график за 
постепенно намаляване на помощта; 
помощта за закупуването на превозни 
средства с нулеви и ниски емисии се 
ограничава до превозни средства, 
попадащи в най-ниските 50% от 
диапазона на пазарните цени за 
такива превозни средства в дадена 
държава членка за дадена година;
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на безплатен достъп 
до обществен транспорт или адаптирани 
тарифи за такъв достъп и насърчаване 
на услугите за мобилност по заявка и за 
споделена мобилност;

д) предоставяне на подкрепа за 
развитието и стимулиране на 
използването на обществен 
транспорт, включително чрез 
предоставяне на безплатен достъп до 
обществен транспорт или адаптирани 
тарифи за такъв достъп и насърчаване 
на услугите за мобилност по заявка и за 
споделена и интегрирана мобилност, 
включително в селските, островните, 
планинските, отдалечените и по-
малко достъпните райони или в по-
слабо развитите региони или 
територии, включително по-слабо 
развитите крайградски райони;

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомагане на публични и 
частни субекти при разработването и 
предоставянето на услуги за мобилност 
и транспорт с нулеви и с ниски емисии 
на приемливи цени и внедряване на 
атрактивни възможности за активна 
мобилност за селските, островните, 
планинските, отдалечените и по-трудно 
достъпните райони или за по-слабо 
развитите райони и области, 
включително по-слабо развитите 
крайградски райони.

е) подпомагане на публични и 
частни субекти, по-специално на 
местното и регионалното управление, 
при разработването и предоставянето на 
услуги за мобилност и транспорт с 
нулеви и с ниски емисии на приемливи 
цени и внедряване на атрактивни 
възможности за активна мобилност, 
включително чрез инфраструктура за 
зареждане с гориво или с 
електроенергия за селските, 
островните, планинските, отдалечените, 
слабо населените и по-трудно 
достъпните райони или за по-слабо 
развитите райони и области, 
включително по-слабо развитите 
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крайградски райони, както и за най-
отдалечените региони;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) подкрепа за изграждането на 
капацитет и обучението на хората, 
засегнати от енергийна бедност или 
транспортна бедност, с цел участие в 
партньорски и общностни работни 
инициативи, насочени към борба с 
енергийната бедност и 
транспортната бедност;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) подкрепа за инициативи на 
общности за енергия от възобновяеми 
източници и граждански енергийни 
общности за участие в проекти за 
постигане на напредък в областта на 
енергийната ефективност и 
използването на енергия от 
възобновяеми източници от 
домакинствата, включително 
такива, които улесняват 
енергийните системи, притежавани 
на местно равнище, и изграждането 
на капацитет на местно равнище.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1



PE703.206v03-00 316/334 RR\1256567BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки може да включат в 
прогнозните общи разходи финансова 
подкрепа за публични или частни 
субекти, различни от уязвими 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, ако тези 
субекти изпълняват мерки и 
инвестиции, от които в крайна сметка се 
ползват уязвими домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт.

Държавите членки могат да включват 
в прогнозните общи разходи 
финансовата подкрепа за публични 
субекти, по-специално местни и 
регионални органи, частни субекти и 
общности за енергия от възобновяеми 
източници и граждански енергийни 
общности, различни от уязвими 
домакинства, уязвими ползватели на 
транспорт, уязвими 
микропредприятия, включително 
уязвими самостоятелно заети лица, и 
в надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— уязвими малки предприятия, ако 
тези субекти извършват мерки и 
инвестиции, от които в крайна сметка се 
ползват уязвими домакинства, уязвими 
ползватели на транспорт, уязвими 
микропредприятия, включително 
уязвими самостоятелно заети лица, а 
в надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— и уязвими малки предприятия.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода 
2025—2027 г. е 23 700 000 000 EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на Фонда за периода  от 
влизането в сила на настоящия 
регламент до 2027 г. е 
23 700 000 000 EUR по текущи цени.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът се изпълнява от Комисията при 
пряко управление в съответствие с 
относимите правила, приети съгласно 
член 322 от ДФЕС, по-специално 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 и 
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на 
Европейския парламент и на Съвета59.

Фондът се изпълнява от държавите 
членки и Комисията при споделено 
управление в съответствие с относимите 
правила, приети съгласно член 322 от 
ДФЕС, по-специално Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046, включително по-
специално член 63 от него, и Регламент 
(ЕС, Евратом) 2020/2092 на 
Европейския парламент и на Съвета59 . 
Държавите членки подготвят и 
изпълняват програми на подходящо 
териториално равнище в 
съответствие със своята 
институционална, правна и 
финансова рамка. В съответствие с 
принципа и правилата за споделено 
управление държавите членки и 
Комисията следва да бъдат 
отговорни за управлението и 
контрола на програмите и 
гарантират правомерното и 
допустимо използване на Фонда.

__________________ __________________
59 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2020 година относно общ 
режим на обвързаност с условия за 
защита на бюджета на Съюза (OВ L 
433I, 22.12.2020 г., стр. 1).

59 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2020 година относно общ 
режим на обвързаност с условия за 
защита на бюджета на Съюза (OВ L 
433I, 22.12.2020 г., стр. 1).

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Предварително финансиране

При условие че Комисията приеме 
акта за изпълнение, посочен в член 16, 
параграф 1, когато държава членка 
поиска предварително финансиране 
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заедно с представянето на плана, 
Комисията извършва плащане за 
предварително финансиране на сума в 
размер до 13% от финансовото 
участие. Чрез дерогация от член 116, 
параграф 1 от Регламент 2018/1046 
(Финансовия регламент) Комисията 
извършва съответното плащане в 
рамките на два месеца след 
приемането от Комисията на 
правното задължение, посочено в 
член 18.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали планът представлява 
отговор на социалното въздействие 
върху уязвимите домакинства, 
микропредприятия и ползватели на 
транспорт в дадената държава членка 
и на предизвикателствата пред тях, 
възникнали като последица от 
включването на сградите и 
автомобилния транспорт в схемата за 
търговия с емисии съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна бедност, 
съответно вземайки под внимание 
предизвикателствата, определени в 
направените от Комисията оценки на 
актуализирания интегриран национален 
план на съответната държава членка в 
областта на енергетиката и климата и на 
напредъка по него съгласно член 9, 
параграф 3, член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 
препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 
2050 г. Тук се вземат предвид 
конкретните предизвикателства и 

i) дали планът представлява 
подходящ отговор на социалното 
въздействие върху уязвимите 
домакинства, уязвимите ползватели 
на транспорт, уязвимите 
микропредприятия, включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и в надлежно обосновани от 
съответната държава члена случаи – 
уязвими малки предприятия, в 
дадената държава членка и на 
предизвикателствата пред тях, 
възникнали като последица от 
включването на сградите и 
автомобилния транспорт в схемата за 
търговия с емисии съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО, по-специално 
домакинствата в енергийна и в 
транспортна бедност, съответно 
вземайки под внимание въздействието 
на мерките в плана върху свързаното 
с пола измерение на енергийната и 
транспортната бедност, както и 
предизвикателствата, определени в 
направените от Комисията оценки на 
актуализирания интегриран национален 
план на съответната държава членка в 
областта на енергетиката и климата и на 
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отпуснатите финансови средства на 
въпросната държава членка;

напредъка по него съгласно член 9, 
параграф 3, член 13 и член 29 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999, както и в 
препоръките на Комисията към 
държавите членки, отправени съгласно 
член 34 от същия регламент с оглед на 
дългосрочната цел за неутралност по 
отношение на климата в Съюза до 2050 
г. Тук се вземат предвид конкретните 
предизвикателства и отпуснатите 
финансови средства на въпросната 
държава членка;

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) дали планът включва мерки и 
инвестиции, които допринасят за 
прехода към зелена икономика, 
включително за справяне с 
произтичащите от него 
предизвикателства, и по-специално за 
постигането на целите на Съюза за 
2030 г. в областта на климата и 
енергетиката и на междинните цели от 
стратегията за мобилността.

iii) дали планът включва мерки и 
инвестиции, които чрез приноса си за 
прехода към зелена икономика и 
смекчаването на социалните 
последствия от него допринасят по-
специално за постигането на целите на 
Съюза за 2030 и 2050 г. в областта на 
климата и енергетиката и на 
междинните цели от стратегията за 
мобилността;

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) дали при изготвянето е било 
гарантирано съдържателно участие 
на местните и регионалните органи, 
на икономическите и социалните 
партньори, организации на 
гражданското общество, младежки 
организации и други съответни 
заинтересовани страни и дали се 
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предвижда такова участие при 
прилагането и мониторинга;

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, микропредприятия и 
ползватели на транспорт, особено 
домакинствата в енергийна бедност, 
във въпросната държава членка;

i) дали се очаква планът да има 
трайно въздействие върху 
предизвикателствата, към които е 
насочен, и по-специално за уязвимите 
домакинства, особено домакинствата 
в енергийна и транспортна бедност, 
уязвими ползватели на транспорт, 
уязвими микропредприятия, 
включително уязвими самостоятелно 
заети лица, и в надлежно обосновани 
от съответната държава членка 
случаи – уязвими малки предприятия, 
във въпросната държава членка, както 
и дали в плана се вземат надлежно 
предвид регионалните особености, 
включително в частност по-слабо 
развитите региони;

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съответната държава членка 
и Комисията могат да се 
споразумеят да удължат срока за 
оценка и одобрение с разумен период 
от време, ако е необходимо.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценката в 
съответствие с член 15, посредством акт 
за изпълнение Комисията постановява 
решение относно плана на всяка 
държава членка в срок от шест месеца 
след датата на представянето на този 
план съгласно член 3, параграф 1 от 
настоящия регламент.

1. Въз основа на оценката в 
съответствие с член 15, посредством акт 
за изпълнение Комисията постановява 
решение относно плана на всяка 
държава членка в срок от шест месеца 
след датата на представянето на този 
план съгласно член 3, параграф 1 от 
настоящия регламент. Съответната 
държава членка и Комисията могат 
да се споразумеят да удължат срока 
за одобрение с разумен период от 
време, ако е необходимо.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може да представи на 
Комисията изменение на своя план, за 
да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.

1. Когато социалният план във 
връзка с климата, включително 
съответните ключови етапи и цели, вече 
не може да бъде изпълнен, изцяло или 
частично, от дадена държава членка 
поради обективни обстоятелства, по-
специално поради действителните преки 
последици от схемата за търговия с 
емисии за сградите и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/87/EО, въпросната 
държава членка може, след 
консултация с местните и 
регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, организации на 
гражданското общество, младежки 
организации и други съответни 
заинтересовани страни, да представи 
на Комисията изменение на своя план, 
за да включи необходимите и надлежно 
обосновани промени. Държавите членки 
могат да поискат техническа подкрепа 
за подготовката на такова искане.
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка следва да оцени 
целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
схемата за търговия с емисии за 
сградния фонд и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/087/EО. Тези оценки 
се представят на Комисията като част от 
докладването на всеки две години за 
напредъка съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

5. До 15 март 2027 г. всяка държава 
членка следва да оцени 
целесъобразността на своя план предвид 
действителните преки последици от 
схемата за търговия с емисии за 
сградния фонд и за автомобилния 
транспорт, въведена съгласно глава IVa 
от Директива 2003/087/EО с оглед на 
справянето с енергийната и 
транспортната бедност. Тези оценки 
се представят на Комисията като част от 
докладването на всеки две години за 
напредъка съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода 2025—2027 г. Такова 
споразумение може да бъде сключено 
най-рано една година преди годината, 
през която започват търговете съгласно 
глава IVa от Директива 2003/87/EО.

1. След като Комисията приеме 
решение, както е посочено в член 16, тя 
своевременно сключва със съответната 
държава членка споразумение, което 
представлява индивидуално правно 
задължение по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за 
периода от влизането в сила на 
настоящия регламент до 2027 г. 
Такова споразумение може да бъде 
сключено най-рано една година преди 
годината, през която започват търговете 
съгласно глава IVa от 
Директива 2003/87/EО.
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Изменение 91

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
предприемат всички подходящи мерки, 
за да защитават финансовите интереси 
на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на предотвратяването, 
разкриването и коригирането на измами, 
корупция и конфликти на интереси. За 
тази цел държавите членки осигуряват 
ефективна и ефикасна система за 
вътрешен контрол, както е описано по-
подробно в приложение III, и 
възстановяване на неправомерно 
изплатени или неправилно използвани 
суми. Държавите членки могат да 
разчитат на обичайните национални 
системи за управление на бюджета.

1. При изпълнението на фонда 
държавите членки, в качеството си на 
бенефициери на средства от фонда, 
предприемат всички подходящи мерки, 
за да защитават финансовите интереси 
на Съюза и да гарантират, че 
използването на средствата във връзка с 
мерките и инвестициите, получаващи 
подкрепа от фонда, е съобразено с 
приложимото право на Съюза и с 
националното право, по-специално по 
отношение на защитата на бюджета 
на Съюза в случаи на нарушения на 
принципите на правовата държава, 
предотвратяването, разкриването и 
коригирането на измами, корупция и 
конфликти на интереси. За тази цел 
държавите членки осигуряват ефективна 
и ефикасна система за вътрешен 
контрол, както е описано по-подробно в 
приложение III, и възстановяване на 
неправомерно изплатени или 
неправилно използвани суми. 
Държавите членки могат да разчитат на 
обичайните национални системи за 
управление на бюджета.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и съответните държави 
членки, по начин, който е съизмерим 
със съответните им отговорности, 
насърчават взаимодействията и 
гарантират ефективната координация 
между фонда и другите програми и 
инструменти на Съюза, включително 

Комисията и съответните държави 
членки, по начин, който е съизмерим 
със съответните им отговорности, 
насърчават взаимодействията и 
гарантират ефективната координация 
между фонда и другите програми и 
инструменти на Съюза, включително 
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програмата InvestEU, Инструмента за 
техническа подкрепа, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
фондовете, включени в обхвата на 
Регламент (ЕС) 2021/1060. За целта те:

Модернизационния фонд, създаден с 
Директива 2003/87/ЕО, програмата 
InvestEU, Инструмента за техническа 
подкрепа, Механизма за възстановяване 
и устойчивост и фондовете, включени в 
обхвата на Регламент (ЕС) 2021/1060. За 
целта те:

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
по целесъобразност, на регионално 
равнище, както във фазата на 
планиране, така и по време на 
изпълнението;

a) осигуряват взаимно допълване, 
полезно взаимодействие, 
последователност и съгласуваност 
между различните инструменти на 
равнището на Съюза, на национално и 
на регионално равнище, както във 
фазата на планиране, така и по време на 
изпълнението;

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Видимост на финансирането от 

Съюза
1. Всяка държава членка 
осигурява:
a) видимостта на подкрепата от 
Съюза за посредническите субекти и 
крайните бенефициери във всички 
дейности, свързани с операциите, 
подкрепяни от фонда;
б) комуникацията с гражданите 
на Съюза относно ролята и 
постиженията на фонда чрез единен 
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уебсайт портал, предоставящ достъп 
до всички програми с участието на 
съответната държава членка.
2. Държавите членки признават 
— и когато е приложимо, 
гарантират, че междинните субекти 
признават — подкрепата от фонда и 
произхода на тези средства чрез:
a) осигуряване на видимост на 
финансирането от Съюза за 
крайните бенефициери и 
обществеността, включително чрез 
поставяне на емблемата на Съюза и 
подходящо обозначение на 
финансирането, което гласи 
„финансирано от Европейския съюз – 
Социален фонд за климата“, върху 
документите и комуникационните 
материали, свързани с изпълнението 
на операцията и предназначени за 
крайните бенефициери или за 
обществеността;
б) представяне в своя официален 
уебсайт, ако има такъв, и в 
сайтовете в социалните медии на 
кратко описание на операцията, 
пропорционално на равнището на 
подкрепата, в което се посочват 
нейните цели и резултати и се 
подчертава финансовата подкрепа от 
Съюза;
в) за операции, включващи 
физически инвестиции или 
оборудване, поставяне на трайни 
табели или билбордове, ясно видими 
за крайните бенефициери и 
обществеността, на които е 
поставена емблемата на Съюза, 
веднага щом започне физическото 
изпълнение на операциите, 
включващи физически инвестиции, 
или бъде инсталирано закупено 
оборудване;
г) съобщаване на размера на 
подкрепата от фонда за крайните 
получатели по отношение на 
операциите, включващи финансови 
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инструменти, включително за пряко 
подпомагане на доходите в 
съответствие с член 6, параграф 1.
3. Когато държава членка не 
изпълнява задълженията си по 
параграфи 1 и 2 и когато не са 
предприети корективни действия, 
Комисията прилага мерки, като взема 
предвид принципа на 
пропорционалност, с които се 
отменят до 5 % годишно от 
подкрепата от фонда за 
съответната държава членка.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки две години всяка 
засегната държава членка докладва на 
Комисията относно изпълнението на 
своя план, като част от интегрирания си 
национален доклад за напредъка в 
областта на енергетиката и климата 
съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и в 
съответствие с член 28 от същия 
регламент. В своя доклад за напредъка 
държавите членки включват:

1. На всеки две години и в 
консултация с местните и 
регионалните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, организации на 
гражданското общество и други 
съответни заинтересовани страни, в 
съответствие с националната правна 
рамка, всяка засегната държава членка 
докладва на Комисията относно 
изпълнението на своя план, като част от 
интегрирания си национален доклад за 
напредъка в областта на енергетиката и 
климата съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) 2018/1999 и в 
съответствие с член 28 от същия 
регламент. В своя доклад за напредъка 
държавите членки включват:

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подробна количествена 
информация относно броя на 
домакинствата в енергийна бедност;

a) подробна количествена 
информация, както и дезагрегирани 
данни, относно броя на уязвимите 
домакинства, уязвимите ползватели 
на транспорт, уязвимите 
микропредприятия, включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и в определени надлежно 
обосновани от съответната държава 
членка случаи – уязвимите малки 
предприятия, съгласно определението 
в член 2, както и промените в този 
брой в сравнение с последния доклад;

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е приложимо, подробна 
информация относно напредъка към 
постигане на националната 
индикативна цел за намаляване на броя 
на домакинствата в енергийна 
бедност;

б) подробна информация за 
напредъка към постигането на 
националните цели и задачи за 
намаляване на броя на уязвимите 
домакинства, уязвимите ползватели 
на транспорт, уязвимите 
микропредприятия, включително 
уязвимите самостоятелно заети 
лица, и в надлежно обосновани от 
съответната държава членка случаи 
— уязвимите малки предприятия; 

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията разглежда 
възможни изменения на настоящия 
регламент по отношение на 
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опростяването на нормативната 
уредба. Комисията и компетентните 
органи непрекъснато адаптират 
административните процедури към 
най-добрите практики и 
предприемат всички мерки за 
опростяване на прилагането на 
настоящия регламент, като свеждат 
до минимум административната 
тежест.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 23, 
параграф 4, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 4, 
параграф 2а и член 23, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.
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Водещи комисии
       Дата на обявяване в заседание

EMPL
13.9.2021

ENVI
13.9.2021

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

BUDG
13.9.2021

ECON
13.9.2021

ITRE
13.9.2021

IMCO
13.9.2021

TRAN
13.9.2021

REGI
13.9.2021

FEMM
13.9.2021

Недадено становище
       Дата на решението

IMCO
1.9.2021

FEMM
6.9.2021

Асоциирани комисии
       Дата на обявяване в заседание

BUDG
11.11.2021

Докладчици
       Дата на назначаване

David Casa
29.11.2021

Esther de Lange
29.11.2021

Член 58 – Процедура на съвместни 
комисии
       Дата на обявяване в заседание

       
11.11.2021

Разглеждане в комисия 10.2.2022 16.3.2022

Дата на приемане 18.5.2022

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

107
16
15

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Mathilde Androuët, Nikos Androulakis, Marc 
Angel, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, 
Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, 
Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Dominique 
Bilde, Gabriele Bischoff, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Simona 
Bonafè, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Delara Burkhardt, Jordi Cañas, 
Pascal Canfin, David Casa, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Leila 
Chaibi, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Ilan De Basso, 
Esther de Lange, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára 
Dobrev, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Jarosław Duda, Estrella 
Durá Ferrandis, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès 
Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Malte Gallée, Helmut Geuking, Catherine Griset, Elisabetta Gualmini, 
Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, 
Alicia Homs Ginel, Jan Huitema, Yannick Jadot, France Jamet, Adam 
Jarubas, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Petros Kokkalis, Athanasios 
Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Javi López, César Luena, Marian-Jean 
Marinescu, Fulvio Martusciello, Sara Matthieu, Liudas Mažylis, Joëlle 
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Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra 
Moretti, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Sandra Pereira, 
Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Stanislav 
Polčák, Nicola Procaccini, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Luisa 
Regimenti, Guido Reil, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Sándor Rónai, Daniela Rondinelli, Rob Rooken, Silvia Sardone, 
Mounir Satouri, Christine Schneider, Monica Semedo, Günther Sidl, 
Michal Šimečka, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae 
Ştefănuță, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nils Torvalds, 
Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj 
Villumsen, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Maria 
Walsh, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, 
Anna Zalewska, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Maria Arena, Manuel Bompard, Lina Gálvez Muñoz, Ondřej Knotek, 
Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Samira Rafaela, Idoia Villanueva Ruiz

Дата на внасяне 23.5.2022
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NI Athanasios Konstantinou, Daniela Rondinelli

PPE Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, David Casa, Nathalie 
Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Jarosław Duda, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut 
Geuking, Adam Jarubas, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Jeroen 
Lenaers, Miriam Lexmann, Peter Liese, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Stanislav Polčák, Dennis Radtke, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraki, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Pernille Weiss, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Pascal Canfin, Jordi Cañas, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, Dragoş 
Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Nils Torvalds, 
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Nicolae Ştefănuță, Michal 
Šimečka

S&D Nikos Androulakis, Marc Angel, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Gabriele Bischoff, Vilija 
Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor 
Ciuhodaru, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Elisabetta Gualmini, Jytte 
Guteland, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, César Luena, Javi López, Alessandra 
Moretti, Manuel Pizarro, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left Malin Björk, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia 
Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Katrin 
Langensiepen, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Kira Marie 
Peter-Hansen, Mounir Satouri

16 -
ECR Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, France Jamet, 
Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Guido Reil

NI Ádám Kósa, Edina Tóth

PPE Marian-Jean Marinescu

The Left Sandra Pereira

15 0
ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Beata 

Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Stefania Zambelli

Renew Jan Huitema, Linea Søgaard-Lidell

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
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